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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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e-mail: angel.angelov2104@gmail.com 
тел: 0889 000 228 
Завършил Техническия Университет-

София. Работил в КМ-Рекорд като 

конструктор и в Техническия 

Университет- филиал Пловдив като 

асистент. Автор на дванадесет 

изобретения 

 

Анкери подложени на динамични 

натоварвания, 

Анкериране чрез анкер и 

високоякостен разтвор и 

Чрез динамично устойчив анкер 

 

Под динамични натоварвания се имат 

предвид само натоварвания, свързани с 

умората на материала, а не 

натоварвания, причинени от удар или 

сеизмична активност. 

Такива натоварвания могат да възникнат 

под действието на повтарящи се и 

знакопроменливи  инерционни сили, 

например при закрепването на 

роботизирана ръка. 

 Еластичните деформации 

,предизвикващи напреженията в 

анкерното стъбло са вследствие на 

външните напречни сили, стремящи се да 

отклонят оста му от положението и, до 

тяхното действие. 

Следователно е необходима 

непрекъсната корекция на отклонението 

на оста, в посока на първоначалното и 

положение така, че деформациите да 

остават далече от границата на 

еластичността с което да се минимизира 

или изключи умората на метала. 

В известните конструкции това се постига 

чрез използването на сферични 

подложни шайби. Фигурата илюстрира 

използването им. 
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За разлика от показаното закрепване, 

между анкерното стебло и отвора на 

основата има хлабина, при анкерирането 

напр. чрез сегментен анкер. В този 

случай, за функционирането на 

сферичните шайби е необходимо да се 

създаде твърда връзка между анкерното 

стъбло, отвора на закрепвания елемент и 

отвора на долната шайба. 

За целта, по челото на долната шайба е 

изпълнен канал, който е свързан с 

радиално или челно пробит отвор, през 

които се шприцва високоякостен разтвор. 

Разтвора запълва хлабините между 

анкерното стъбло, отвора на закрепвания 

елемент и този на шайбата, с което 

между тях се създава твърда връзка. 

  Описаното закрепване е по-скоро начин 

на създаване на анкерна връзка за 

динамично натоварване, чрез анкер и 

високоякостен разтвор, отколкото, да е 

анкер за динамично натоварване, тъй 

като сам по себе си той не е такъв. 

 

На фигурата е показана принципна 

конструкция на динамично устойчив 

анкер, чрез които се реализират две зони 

на зацепване, които по същество са 

цилиндрични пресови сглобки. 

Същественото и имащо отношение към 

устойчивостта на динамични 

натоварвания е това, че едната от тях е 

осъществена по изхода на отвора и по 

отвора на подложната шайба. Т. е. 

анкерирането има характера на греда, 

запресована на голяма дължина и до  

главата на болта. И, ако под действието 

на външни сили, силите на триене между 

закрепения елемент и крепежната гайка 

намалеят, това няма да е причина за 

появата на възможност за преместване, 

както това става при напр. един 

сегментен анкер. Проблема при него е, че 

е греда на две опори-едната е 

обусловена от силите на зацепване, а 

другата от силите на триене между 

закрепения елемент и крепежната гайка. 

И когато тя (външната опора), под 

действието на външни сили, загуби 

характера си на такава, анкера се 

превръща в греда на една опора, с  

известните последствия от това. 

Динамично устойчивия анкер може да е 

изпълнен като болт с подложна шайба и 

монтирани след нея вътрешни и външни 
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пръстени, които се допират  един до друг 

с конусните си повърхнини. По резбата на 

болта е навита само разтваряща се 

втулка, която при постъпателното си 

движение притиска пръстените един към 

друг, вследствие на което вътрешните 

стягат анкерното стъбло, а външните се 

притискат в повърхнината, на отвора на 

основата и  тази на шайбата. 

Пръстените могат да бъдат заменени от 

вътрешни и външни винтови спирали, със 

същото сечение. 

Анкерът, може също така да се изпълни 

като шпилка с навита в единия си край 

кръгла гайка служеща за опора, като 

между нея и крепежната гайка, навита в 

другият край на шпилката са монтирани 

пръстените или винтовите спирали. В 

този си вид, разпъването на анкера става 

при постъпателното движение на 

анкерното стъбло и няма необходимост 

от други елементи като саморазтваряща 

се втулка например. Така представената 

конструкция е както устойчива на 

динамични натоварвания, така и е 

пригодна за закрепвания в газобетон и 

куха тухла. 

Конструкцията е защитена с български 

патент № 67284. 

  

АНКЕРИ НА ОСНОВАТА НА МЕХАНИЗМА 

“ВИНТ-ГАЙКА” 

В машиностроенето един от начините за 

превръщане на въртеливото движение в 

постъпателно става чрез механизма винт 

– гайка. За същата цел използването на 

двойката болт – гайка е неприложимо, 

тъй като не отговаря на ред изисквания 

към този механизъм – точност, сила, 

плавност и др. При анкерните 

закрепвания, обаче няма такива 

изисквания и в конструкциите на 

анкерите двойката болт – гайка 

функционира, като механизъм винт – 

гайка. Така конструкциите на най – 

голямата и най - разпространена група 

анкери могат да се определят, като 

такива изградени на основата на 

механизма винт – гайка.  

Конструкциите на анкерите, изградени на 

основата на механизма винт – гайка са 

организирани по следния начин: 1) 

винтът се изпълнява като болт или 

шпилка и е анкерно стебло; 2) ако 

анкерното стебло е болт гайката е 

конусна и е навита по резбата му и е 

разтварящ конус; 3) ако анкерното стъбло 

е шпилка, то в единият и край е изпълнен 

конус т. е. единият и край завършва с 

конусна повърхнина; 4) между конусната 

гайка и главата на болта при анкерното 

стъбло, изпълнено като болт и между 

скрепителната гайка и конусната 

повърхнина при анкерно стебло, 

изпълнено като шпилка са монтирани 

разтварящи се елементи – процепена 

втулка, сегменти,  изменящи си формата 

части (за куха тухла)  и др. Разтварянето 

им става чрез този елемент от механизма 

винт – гайка, който извършва 

постъпателното движение. При анкер 

болт това е конусната гайка, при анкер 

шпилка е анкерното стъбло. 
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Чрез конструкциите от тази група 

зацепването се реализира, чрез пресови 

съединения между вътрешната 

повърхнина на разтварящата се втулка и 

конуса и между външната и повърхнина и 

повърхнината на отвора. 

Качеството на закрепването осъществено 

чрез тях зависи от: 1) големината на 

площта на съприкосновение между 

външната повърхнина на разтварящият се 

елемент и повърхнината на отвора и тя 

трябва да е възможно най – голяма.  2) 

големината на силите успоредни на оста 

на отвора и насочени към изхода му, 

които трябва да са възможно най-малки.  

 

Условие 1) и 2) се изпълняват изцяло 

само ако съединението между външната 

повърхнина на разтварящият се елемент 

и повърхнината на отвора е 

цилиндрично. 

На фигурите са показани някой 

конструктивни мерки реализирани в 

съществуващите анкери в смисъла на 

горните условия.  

НАМАЛЕН ДИАМЕТЪР 

 

  

МАЛЪК ЪГЪЛ НА КОНУСА 

  

 

      
С НАЧАЛНА ДЪЛЖИНА НА КОНУСНОТО    

                                        СЪЕДИНЕНИЕ 

 
Oбхващащата издатините повърхнина е с 

обратен конус за да бъде линията на 

съприкосновение успоредна на 

образуващата отвора на основата. 

 

 

На фигурата е показана неудачна 

конструкция на анкер. Вследствие на 

това, че конуса е с голям ъгъл: 1) усилията 

на зацепване са концентрирани на малка 

площ – не благоприятно за основата; 2) 

голяма част от тях са насочени към 

изхода на отвора и товарят основата на 
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опън (бетонът има малка съпротива на 

опън); 3) при диаметър на анкерното 

стъбло ф6 външният диаметър на анкера 

респективно диаметъра на пробиване е 

ф12. 

  

Към групата анкери изградени на 

основата на механизма винт – гайка 

спада и показаната на фигурата нова 

конструкция, при която разтварящият 

елемент е  изхода на резбата. Т.е. в 

конструкцията липсва нарочно изпълнена 

конусна повърхнина. 

При нея, ‘‘ винта‘‘ също може да бъде 

изпълнен като болт или шпилка, които са 

и анкерни стебла. Постъпателното 

движение се извършва от ‘‘гайката‘‘, 

която е изпълнена като процепена 

втулка, а не като конусна гайка. Втулката 

се само разтваря по гладката част на 

анкерното стъбло, движейки се към 

изхода на отвора, като образува с него 

цилиндрично пресово съединение. 

Съществено обстоятелство тук е, че 

анкерното стъбло участва 

непосредствено, като елемент на 

пресовото съединение, за разлика от 

конструкциите, реализирани чрез 

конусна гайка ( разтварящ конус). Т. е. по 

същество, чрез представената 

конструкция се реализира пресова 

цилиндрична сглобка между анкерното 

стъбло и вътрешната резбова повърхнина 

на втулката и втора пресова цилиндрична 

сглобка между външната и повърхнина и 

повърхнината на отвора.  

Анкерирането посредством използването 

на цилиндрична пресова сглобка има 

следното предимство: 1) нарастването на 

товара на опън не увеличава сцепните 

усилия т.е. изключва се внезапно 

разрушаване на връзката. 

От това следва (а и от самият характер на 

пресовата сглобка), че товароносимостта 

на опън не зависи от дълбочината на  

която става зацепването. И тъй като 

товароносимостта на огъване се 

увеличава при зацепване осъществено 

по-близо до изхода на отвора, то 

дължината на анкерното стъбло е с 25% 

по-малка от тази при съществуващите 

конструкции, при една и съща дебелина 

на закрепвания елемент.  

Анкерното стебло може да е:  

болт с шестостенна глава 

шпилка 

цяло нарязана шпилка в единия крей на 

която е изпълнено стъпало, по което е 

навита втулката  

болт със скрита глава, конусната 

повърхнина на която е изцяло свободна 

за разлика от съществуващите такива 

анкери. Някои от тях са снабдени с чашка 

обхващаща  конусната повърхнина на 

болта, така ,че тя да е  свободна по 

цялата си дължина. 

болт или шпилка с диаметър 5 (М5)    - 

закрепване на елементи с                     
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отвори ф5. (М5/ф6 х 30mm – най – 

малкият съществуващ метален анкер -със 

скрита глава и различни дължини  е 

алтернатива на дюбелите, както и напр. 

М6/Ф8 и М8/Ф10).  

Изброените, и други анкерни стебла, 

дават възможност за голям избор за 

реализация на една или друга 

конструкция, с оглед на съществуващите 

видове и размери анкери, материала от 

които са направени, както и тяхната цена. 

В този контекст внимание заслужават 

анкерите ,не пълно представени или 

липсващи на пазара, а именно тези със 

скрита глава    изработените от 

неръждаема стомана, както и тези с глуха 

гайка. 

Чрез конструкцията може да се 

реализира проходен, предварителен и 

дистанционен монтаж.    

Представената конструкция е защитена с 

патент.  

 

 

 

 

 

 

ЕКЗОСКЕЛЕТОН ЗА ГОРЕН КРАЙНИК С 

АКТИВНИ СТАВИ 

 

Разработен в ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА на 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. 

Изобретатели: Христо Борисов Венев, 

Димитър Стефанов Трифонов, Иванка 

Петкова Венева, Димитър Иванов 

Чакъров, Павел Христов Венев, Калоян 

Павлов Здравков и Костадин Грозев 

Костадинов 

Екзоскелетонът за горен крайник с 

активни стави може да се използва в 

медицината за подпомагане на хора с 

ограничени възможности на движения на 

горните крайници, както и за 

рехабилитация за възвръщане на 

чувствителността на човека с виртуални 

обекти и др. 

Задачата на изобретението е да се 

създаде екзоскелетон за горен крайник с 

активни стави, който да е с олекотена 

конструкция, лесна за изработка 

опростена кинематична структура с 

голямо работно пространство, както и да 

може да се използва на 
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рехабилитационен стол, и да позволява 

изпълнение и с двата горни крайника. 

Екзоскелетон за горен крайник с активни 

стави включва носач (1) с колани (2) за 

прикрепване към гърба на тялото на 

човек и редуващи се последователно 

твърди звена (3, 5, 7, 10, 12, 15 и 17), 

които са свързани помежду си чрез 

активни лагерни стави (4, 6, 9, 11, 14 и 

16), и ръкохватка (19). Носачът (1) е с 

правоъгълна естетично олекотена форма. 

Твърдите звена са надлъжни планки и 

планки с огъната правоъгълна форма. 

Активните лагерни стави са 

взаимозаменяеми, еднакви са по форма 

и конструкция.  

Екзоскелетонът се използва по следния 

начин. Носачът 1 посредством коланите 2 

се прикрепва към гърба на тялото на 

човек, а надлакътното звено 12 и 

подлакътното звено 17 съответно чрез 

скобата 20 и втората скоба 21 се 
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прикрепват съответно към надлакътната 

и подлакътната част на ръката на човек. 

Към вторите краища на сгъващото жило 

34 и разгъващото жило 36 е прикрепен по 

един изкуствен пневматичен мускул.  

Ключичното звено 5 от ротационната 

ключична става 8 се задвижва в 

хоризонталната равнина чрез завъртане 

на задвижващата ролка 33 на активната 

лагерна става 4, като завъртането се 

осъществява чрез издърпване на 

сгъващото жило 34 от свързания към него 

актуатор, а задвижването на ключичното 

звено 5 в обратна посока се осъществява 

чрез завъртането на задвижващата ролка 

33 в обратна посока посредством 

издърпване на разгъващото жило 36 от 

свързания към него актуатор.  

Второто ключично звено 7 от 

ротационната ключична става 8 се 

задвижва във вертикалната равнина в 

посока нагоре чрез завъртане на 

задвижващата ролка 33 на втората 

активна лагерна става 6, като завъртането 

се осъществява чрез издърпване на 

сгъващото жило 34 от свързания към него 

актуатор, а задвижването на второто 

ключично звено 7 в обратна посока се 

осъществява чрез завъртането на 

задвижващата ролка 33 в обратна посока 

чрез издърпване на втория край на 

разгъващото жило 36 от свързания към 

него актуатор.  

Раменното звено 10 от ротационната 

раменна става 13 се задвижва във 

вертикалната равнина в посока нагоре 

чрез завъртане на задвижващата ролка 

33 на третата активна лагерна става 9, 

като завъртането се осъществява чрез 

издърпване на сгъващото жило 34 от 

свързания към него актуатор, а 

задвижването в обратна посока се 

осъществява чрез завъртането на 

задвижващата ролка 33 в обратна посока 

посредством издърпване на разгъващото 

жило 36 от свързания с него актуатор.  

Надлакътното звено 12 от ротационната 

раменна става 13 се сгъва чрез завъртане 

на задвижващата ролка 33 на четвъртата 

активна лагерна става 11, като 

завъртането се осъществява чрез 

издърпване на сгъващото жило 34 чрез 

свързания към него актуатор, а 

задвижването в обратна посока се 

осъществява чрез завъртането на 

задвижващата ролка 33 в обратна посока 

посредством издърпване на разгъващото 

жило 36 от свързания с него актуатор.  

Лакътното звено 15 от ротационната 

лакътна става 18 се сгъва чрез завъртане 

на задвижващата ролка 33 на петата 

активна лагерна става 14, като 

завъртането се осъществява чрез 

издърпване на сгъващото жило 34 чрез 

свързания към него актуатор, а 

задвижването в обратна посока се 

осъществява чрез завъртането на 

задвижващата ролка 33 в обратна посока 

посредством издърпване на разгъващото 

жило 36 от свързания с него актуатор.  

Подлакътното звено 17 се задвижва в 

едната посока чрез завъртане на 

задвижващата ролка 33 на шестата 

активна лагерна става 16, като 
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завъртането се осъществява чрез 

издърпване  

на сгъващото жило 34 чрез свързания 

към него актуатор, а задвижването в 

обратна посока се осъществява чрез 

завъртането на задвижващата ролка 33 в 

обратна посока посредством издърпване 

на разгъващото жило 36 от свързания с 

него актуатор. 

Български патент №67220 

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Нови книги 

 

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 изданиеСтраници (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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Съюзен      

живот 
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА IFIA Е ИЗБРАН  
ОТ HKTDC ЗА ЕДИН ОТ  

ПОЧЕТНИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА BIPASIA 
 

Съветът за развитие на търговията в 
Хонконг (HKTDC) избра президента на IFIA 
за почетен съветник на Азиатския форум 
за бизнеса с интелектуална собственост 
(BIPASIA). Съветниците на този форум са 
сред най-видните и важни хора в 
областта на интелектуалната собственост 
в света. 

Бихме искали да информираме 
членовете на IFIA, че поради важността на 
дейностите и постиженията на IFIA и 
силното управление и успешните 
дейности на г-н Алиреза Растегар в IFIA, 
той беше избран за почетен съветник на 
Съвета за развитие на търговията в 
Хонконг - HKTDC. 

Относно Business of IP Asia Forum.  

 

 

 

Форумът събира IP професионалисти и 
бизнес лидери от цял свят, за да обсъдят 
най-новите разработки в света на IP и да 
проучат възможностите за бизнес 
сътрудничество. Сред почетните 
съветници на HKTDC важни личности като 
генералния директор на Световната 
организация за интелектуална 
собственост – WIPO, комисар, Корейска 
служба за интелектуална собственост – 
KIPO, генерален директор на IP 
Австралия, директор на отдела за 
интелектуална собственост на Световната 
търговска организация – СТО, президент 
на Международната Асоциация за защита 
на интелектуалната собственост (AIPPI).  
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HONORARY ADVISORS 

 

Atty. Rowel S. Barba 
Chairman 

ASEAN Working Group on Intellectual 
Property Cooperation (AWGIPC); 

Director General Intellectual Property Office 
of the Philippines (IPOPHL) 

Rowel Barba е уважавано име в бизнес и 
правните среди, с над 20 години опит. 
Той е може би най-известен с мандата си 
в RFM Corporation, публично 
регистрирана корпорация, където е бил 
вицепрезидент и ръководител на 
корпоративните правни и човешки 
отдели; групата JAKA, където заема 
няколко позиции, като в крайна сметка 
става вицепрезидент и главен 
юрисконсулт на компанията; и като 
сътрудник в адвокатските кантори Ponce 
Enrile Cayetano Reyes & Manalastas. 
Той получава бакалавърска степен по 
политически науки, както и бакалавърска 
степен по право от университета на 
Филипините, където също е бил в 
редакционния съвет на Philippine Law 

Journal. Други забележителни негови 
позиции включват това, че е губернатор 
на Южен Лусон на Интегрираната 
адвокатска колегия на Филипините (IBP) 
(1997-1999) и юрисконсулт на 
Филипинската асоциация по практическа 
стрелба. 
Той беше назначен за генерален 
директор на Службата за интелектуална 
собственост на Филипините (IPOPHL) през 
февруари 2020 г. Преди назначаването си 
за генерален директор на Службата за 
интелектуална собственост на 
Филипините, той беше заместник-
секретар на службата на секретаря в 
отдела на търговията и промишлеността 
(DTI), където той ръководи службите към 
него, а именно: Корпус за 
външнотърговско обслужване (FTSC), 
Правна служба (LS), Служба за вътрешен 
одит (IAS) и Органът за строителна 
индустрия на Филипините (CIAP) и 
неговия изпълнителни съвети, а именно 
Филипинският съвет за акредитация на 
изпълнителите (PCAB), Арбитражната 
комисия на строителната индустрия 
(CIAC), Филипинският отвъдморски 
строителен съвет (POCB), Филипинският 
вътрешен строителен съвет (PDCB) и 
Фондацията за развитие на работната 
сила в строителството (CMDF), 
Той също така е бил надзорен заместник-
секретар на IPOPHIL, Органа на 
Филипинската икономическа зона (PEZA), 
Националната корпорация за развитие 
(NDC) и Филипинската международна 
търговска корпорация (PITC), прикрепени 
агенции към DTI. 
Той едновременно е участвал в различни 
бордове на държавни корпорации, 
агенции и съвети като Органа на 
морската индустрия (MARINA), 
Филипинския пристанищен орган  
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(PPA), Борда на инвестициите (BOI) и 
действащия председател на Органа на 
икономическата зона на Кагаян (CEZA), 
между другото. Той също така 
представляваше DTI във Philippine Air 
Talks Panel. 
Бил е и заместник-секретар на групата за 
управление на услугите (MSG) и групата 
за конкурентоспособност и лекота на 
правене на бизнес (CEODBG) на DTI. 
В момента той е председател на 
работната група на АСЕАН за 
сътрудничество в областта на 
интелектуалната собственост (AWGIPC). 
 
 

Mr Cemil BAŞPINAR 
President of TURKPATENT 

Turkish Patent and Trademark Office 
Джемил БАШПИНАР е завършил 

Истанбулския технически университет, 

катедра по строително инженерство с 

бакалавърска степен. степен през 2004 г.  

 

 

и с магистърска степен. степен през 2009 

г. След като започва като асистент  

патентен експерт през 2004 г. в Турския 

патентен институт, който тогава е наречен 

Турски институт за патенти и търговски 

марки, той завършва своите експертни 

изследвания и дипломната работа на 

тема „Секторен анализ на патентните 

дейности в производствената индустрия “ 

през 2008 г. и получава званието 

патентен изследовател. Башпънар е 

служил като изпълняващ длъжността 

председател на борда и действащ 

председател на Турската институция за 

патенти и търговски марки между март 

2002 г. и септември 2022 г., където преди 

това е бил назначен за вицепрезидент на 

институцията през февруари 2015 г. 

Башпънар в момента е председател на 

борда и председател на Турската 

институция за патенти и търговски марки 

от септември 2022 г. Джемил Башпънар е 

също така председател на 

дисциплинарния съвет на патентните 

адвокати и адвокатите по търговски 

марки и председател на борда на Turkish 

Industrial Property Valuation Engineering 

and Consultancy Services Inc., филиал на 

Турската институция за патенти и 

търговски марки. 
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Dr / S.J.D/ Kyo-sook Choi, SC, JP 
Chair 

Intellectual Property Rights Experts Group, 
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

Oбразование: 
1993-1997 Бакалавърска степен в 
областта на науката за материалите и 
инженерството на KAIST (Корейски 
институт за напреднали науки и 
технологии), Daejeon, Корея 
1997-1999г Магистърска степен в 
областта на науката за материалите и 
инженерството на KAIST, Daejeon, Корея 
Академичен съветник: професор Wonjong 
LEE 
2000–2006 г Докторска степен в областта 
на материалите и науката и 
инженерството на Saarland University, 
Saarbruecken, Германия Академичен  
 

 
съветник: професор Мишел. Андре. 
Егертер 
2021–2022 Степен S.J.D в областта на 
правото на ИнСо на юридическия 
факултет на университета 
Hanyang;Академичен съветник: 
проф.Sunhee YOON 
Опит 
2010-досега KIPO (Корейска служба за 
интелектуална собственост)Co., Ltd. 
Daejeon, Корея 
Отговаря за следните области: 
- APEC IPEG 
-  Глава за интелектуална собственост на 
FTA 
-  Проект на WIPO - Корейски 
доверителен фонд 
- Договор за коопериране на патенти, 
сътрудничество IP5, Орган за 
международно търсене 
- Патентна експертиза в областта на 
приложените материали 
2006-2010 Samsung Corning precision 
Glass, Asan-city, Корея 
2001-2006 Лайбниц-институт INM 
(Институт за нови материали) GmbH 
2000-2001 KIST (Корейски институт за 
наука и технологии) - Европа, 
Саарбрюкен, Германия 
1999 - 2000 г KIST, Сеул, Корея 
 

С ОСТАНАЛИТЕ ПОЧЕТНИ СЪВЕТНИЦИ 

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ - ТУК 

 

https://bipasia.hktdc.com/conference/bip/en/honoraryadvisors
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Иновациите по 

света и у нас 
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НАД 90% ОТ МСП В ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ СА ДОВОЛНИ ОТ 

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРАВА НА 

ИНДУСТРИАЛНАТА 

СОБСТВЕНОСТ. НАЙ-ЧЕСТО ТЕ 

ПОСОЧВАТ, ЧЕ РЕГИСТРАЦИЯТА Е 

ПОДОБРИЛА 

РЕПУТАЦИЯТА/ИМИДЖА НА 

ДРУЖЕСТВОТО. 

……………………………………………… 

КАЧЕСТВОТО НА 

ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ПАТЕНТНО 

ВЕДОМСТВО УСЛУГИ ПО 

АБОНАМЕНТНИ ПРОУЧВАНИЯ СЕ 

ПОДОБРЯВА 

……………………………………………… 

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ЩЕ Е 

ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРОННА 

ИНСТИТУЦИЯ  

……………………………………………… 

ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО 

ВЕДОМСТВО ПУБЛИКУВА 

НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ЕДИННИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ 

……………………………………………… 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЗАЯВЯВАНЕ 

НА PCT ЗАЯВКИ 

…………………………………….……… 

LIDL ЗАГУБИ СЪДЕБНО ДЕЛО  

ОТНОСНО ИЗВЕСТНОТО  

ШОКОЛАДОВО ЗАЙЧЕ НА LINDT 

Казусът касае следното продавано от Lidl 

шоколадово зайче с марка Favorina: 

……………………………………………… 

 

Lindt & Sprüngli инициират съдебно дело 

срещу Lidl на основание нарушаване на 

права върху следната регистрирана 

триизмерна марка: 

 

 

https://www.economic.bg/bg/a/view/nad-90-ot-msp-v-es-sa-dovolni-ot-registracijata-na-prava-na-intelektualnata-sobstvenost
https://www.economic.bg/bg/a/view/nad-90-ot-msp-v-es-sa-dovolni-ot-registracijata-na-prava-na-intelektualnata-sobstvenost
https://www.economic.bg/bg/a/view/nad-90-ot-msp-v-es-sa-dovolni-ot-registracijata-na-prava-na-intelektualnata-sobstvenost
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/vazhno-podobryavane-kachestvoto-na-predostavyanite-uslugi-po-abonamentni-prouchvaniya
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/vazhno-podobryavane-kachestvoto-na-predostavyanite-uslugi-po-abonamentni-prouchvaniya
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/patentno-vedomstvo-shte-e-iztsyalo-elektronna-institutsiya-do-kraya-na-2022-g
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/patentno-vedomstvo-shte-e-iztsyalo-elektronna-institutsiya-do-kraya-na-2022-g
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/epo-published-national-measures-accompanying-implementation-unitary-patent-2022-09-30_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/epo-published-national-measures-accompanying-implementation-unitary-patent-2022-09-30_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/epo-published-national-measures-accompanying-implementation-unitary-patent-2022-09-30_en
https://mailchi.mp/wipo.int/pct-applicants-guide-update-26-29092022?e=5cf19ac98d
https://mailchi.mp/wipo.int/pct-applicants-guide-update-26-29092022?e=5cf19ac98d
https://mailchi.mp/wipo.int/pct-applicants-guide-update-26-29092022?e=5cf19ac98d
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Федералният съд в страната се произнася 

с което приема за доказано 

нарушаването на правата върху марката 

на Lindt & Sprüngli и отсъжда 

преустановяване на всякакво използване 

и рекламиране на спорните шоколадови 

зайчета от страна на Lidl. 

Според съда предоставеното от Lindt & 

Sprüngli социологическо проучване 

доказва по безспорен начин, че 

потребителите свързват тази форма на 

продукта с Lindt & Sprüngli независимо от 

цвета на зайчето. 

Според съда наличието на словна марка 

Favorina в използваните от Lidl продукти 

не е достатъчно условие за преодоляване 

възможността за объркване сред 

потребителите. Съдът приема че при 

избор на хранителни продукти, където 

вниманието на потребителите не е 

завишено, те могат да направят своя 

избор дори и без да прочетат марката, 

виждайки единствено разпознаваемата и 

известна форма на продукта. 

 

Източник: Kluwer Trademark Blog 

……………………………………………… 

БЪЛГАРИЯ Е НА 35 МЯСТО В 

СВЕТА ПО ИНОВАЦИИ 

WIPO публикува годишният си Глобален 

индекс за иновации за 2022.Според 

данните най-иновативната държава в 

света е Швейцария, следвана от САЩ, 

Швеция и Великобритания. 

 

Целият доклад от 14 страници може да 

прочетете ТУК. 

……………………………………………… 

Moderna е отказала да предостави на 

Китай формулата за своята COVID ваксина 

По този начин преговорите между 

компанията и Пекин за продажба на 

препарата на китайския пазар пропадат. 

 

Снимка: Bloomberg L.P. 

Американската фармацевтична компания 

Moderna Inc. отказа да предостави на 

Китай основната интелектуална 

собственост зад разработването на своята 

ваксина срещу COVID-19, което доведе до 

провал в преговорите за осигуряване на 

доставки на препарата (според Financial 

Times). 

Базираната в Кеймбридж, Масачузетс, 

компания отхвърли искането на Китай да 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/bg.pdf
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предаде формулата за нейната иРНК 

ваксина поради опасения за търговията и 

безопасността, пише FT, цитирайки 

източници, участвали в преговорите 

между страните, проведени между 2020 

г. и 2021 г. 

Moderna се е „отказала“ от предишните 

си усилия за достъп до китайския пазар 

поради искането на Пекин да предаде 

технологията като предпоставка за 

осигуряване на свободен достъп до 

пазара. 

Към момента Китай разчита изцяло на 

ваксини, произведени в страната, при 

овладяване на разпространението на 

коронавируса. През септември 2022 

главният медицин- ски директор на 

Moderna Пол Бъртън каза, че компанията 

има желание да си сътрудничи с Китай за 

доставката на своите и РНК ваксини 

срещу коронавирус. Междувременно 

Индонезия одобри употребата на 

ваксина, разработена от китайска 

компания. По този начин тя става първата 

страна, която ще прилага препарата, като 

изпреварва дори Китай. Става въпрос за 

ваксината на Walvax Biotechnology, която 

се разработва над две години срещу 

оригиналния щам на вируса. 

Източник: investor.bg 

……………………………………………… 

Министерският съвет одобри целева 

вноска от страна на „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД към Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ (ФСЕС) в 

размер на 650 млн. лева. Индикативният 

размер на вноската, средства за която 

следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от 

дъщерните му дружества - 

производители на електрическа енергия, 

е изчислен на база отчетни данни за 

месец септември 2022 г. и прогнозни 

данни за месец октомври и месец 

ноември 2022 г. Средствата са 

предвидени за покриване на разходите 

за изпълнение на Програмата за 

компенсиране на разходите на небитови 

крайни клиенти за електрическа енергия 

и на операторите на електропреносната и 

на електроразпределителните мрежи за 

закупуване на количествата електрическа 

енергия, потребена за технологични 

разходи за периода от 1 юли 2022 г. до 30 

септември 2022 г. 

Източник: 3e News 

…………………………………………………… 

 

Една от най-големите аутсорсинг 

компании в България - "Сиксти кей" 

(60K) има нов собственик. Тя е 

придобита от американската ResultsCX. 

"Сиксти кей" е сред десетте най-големи 

компании по приходи в българския 

аутсорсинг бизнес и има над 1300 

служители. Офисите й са в София и в 

Пловдив, като в града под тепетата бе 

една от първите големи в този сектор. 

Пловдив е втори център след столицата в 

IT и аутсорсинг индустрията. По данни на 

общината заетите са над 7000 души. 60К 

е създаден през 2008 година от 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=256
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=256
http://3e-news.net/
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=52466
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=52466
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британеца Джонатан Гладуиш. Сред 

клиентите, които обслужва на 23 езика, 

през годините са Allianz, еBay, Wizz Air, 

Zumba Fitness, БТК в България и други в 

браншове като медии, търговия, туризъм, 

финансови услуги и обезпечаване. 

Източник: Марица 

…………………………………………… 

„R&М България Производство“ (Райхле и 

Де-Масари България Пръдакшън) откри 

официално собствена измервателна 

лаборатория за изпитване на оптични 

кабели и компоненти. Новосъздадената 

лаборатория се намира в 

производствената база на компанията, 

част от структурата на швейцарската 

група Reichle & De-Massari AG. 

Компанията започна своята дейност през 

2012 г. и в нея за това време са вложени 

близо 20 млн. лева като преки 

инвестиции, които продължават и до 

днес“. В края на август 2022 г. в завода си 

в кв. „Хаджи Димитър“ в София „R&M 

България Производство“ създаде изцяло 

новата си лаборатория, в която да 

изследва и контролира механичните и 

оптичните параметри на произвежданите 

оптични кабели, както и 

водонепроницаемостта на широката гама 

оптични муфи и компоненти за 

изграждане на оптични и медни 

комуникационни мрежи, които 

компанията предлага в портфолиото си.  

Източник: publics.bg 

……………………………………………… 

Старозагорската строителна фирма 

„Рудин“ ООД ще разшири 

производството си на метални 

конструкции чрез изграждане на нова 

производствена база върху площ от 6,5 

дка в Индустриалния квартал на Стара 

Загора. Новото производство ще бъде 

изцяло свързано с нуждите на 

строителите в Стара Загора, съобщи 

Живко Желев, съсобственик във фирмата. 

„Рудин“ е сред най-големите и утвърдени 

строители в областта на енергийната 

инфраструктура на България. Основната 

дейност на фирмата е на територията на 

комплекса „Марица изток“. Там работят 

около 150 души от общо 350-те строители 

на „Рудин“. До момента собствениците са 

инвестирали 2 млн. лева в градежа на 

новата база, като се предполага, че за 

цялостното завършване на обекта ще 

бъдат необходими поне още толкова. 

Сега „Рудин“ разполага с производствена 

база в Гълъбово, разположена на площ от 

10дка.  

Източник:divident.eu 

……………………………………………. 

Компанията за производство на захарни 

изделия "Победа" АД, собственост на 

бургаския предприемач Сава Чоролеев, е 

направила търгово предложение към 

останалите акционери на "ПРАЙМ 

Пропърти БГ" АДСИЦ за закупуване на 

всички обикновени, безналични, 

поименни, свободно прехвърляеми 

акции от останалите акционери в 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=4016
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=46565
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=4489
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=36367
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=36367
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дружеството. Офертата към тях беше на 

цена от 0.63 лева за един брой. Към 

момента "Победа" АД, пряко и чрез 

свързано лице, притежава 34 851 133 

акции от капитала на "ПРАЙМ Пропърти 

БГ" или 97.60% от книжата с право на 

глас. Търговият предложител ще 

финансира изкупуването на книжата със 

собствени средства – общо 538,183.80 

лева. След новото търгово предложение, 

не се предвижда преобразуване или 

прекратяване на „ПРАЙМ Пропърти БГ“ и 

фирмата ще продължи да извършва 

непроменена своята дейност като 

публично дружество. 

"Дойче банк" е преместила в Париж част 

от офисите за търговия на кредитни 

продукти и десетина търговци, заявява в 

интервю за медиите германският 

кредитор. Решението е било взето заради 

огромния пул от таланти в Париж, както и 

поради факта, че на практика всички едри 

конкуренти на германската банка са 

избрали френския мегаполис за кредитна 

търговия. Мощни глобални  

инвестиционни банки, между които и 

акулите от Уолстрийт "Джей Пи Моргън 

Чейз", "Голдмън Сакс груп" и "Моргън 

Стенли", засилват позициите си на 

френска територия. Шефът на "Джей Пи 

Моргън Чейз" - Джейми Даймън - дори 

нарече Париж новия търговски център на 

банката си в Европейския съюз. Въпреки 

че "Дойче банк" прехвърли във 

Франкфурт по-голямата част от 

дейностите, които трябваше да премести 

след BREXIT, статусът на френската 

столица като търговски център е важна 

причина за решението на германците да 

насочат персонал и към нея. Градът има 

сериозен пул от специалисти с висше 

образование благодарение на 

качествените университети и е 

атрактивно място за живот за 

служителите с по-висок опит и 

квалификация. 

Източник: Банкеръ 

……………………………………………… 

Южнoĸopeйcĸият интepнeт гигaнт Nаvеr 

пpидoбивa вoдeщaтa oнлaйн плaтфopмa 

зa пpeпpoдaжбa нa дpexи втopa yпoтpeбa 

Роѕhmаrk зa $1,2 милиapдa. Nаvеr щe 

зaплaти $17,90 нa aĸция. Aĸциитe нa 

Роѕhmаrk ce пoĸaчиxa c 14% в 

cлeдбopcoвaтa тъpгoвия в пoнeдeлниĸ, 

мaлĸo cлeд oбявявaнeтo нa пpeдcтoящaтa 

cдeлĸa. Cлeд пpиĸлючвaнe нa cдeлĸaтa 

Роѕhmаrk щe cтaнe caмocтoятeлнo 

дъщepнo дpyжecтвo нa Nаvеr в CAЩ. 

Чaндpa щe ocтaнe глaвeн изпълнитeлeн 

диpeĸтop. Πaзapът зa пpeпpoдaжбa нaбpa 

oгpoмнa cĸopocт пpeз 2020 гoдинa, 

зapaди пaндeмиятa. Днec вce пoвeчe 

ĸyпyвaчи имaт eĸoлoгичнo cъзнaниe и 

пpeдпoчитaт дa пpeпpoдaвaт дpexи, ĸoитo 

вeчe нe ca им нeoбxoдими. Toзи пaзap, 

ĸaĸтo в CAЩ, тaĸa и в Eвpoпa, нe cпиpa дa 

pacтe. Cлeд пaндeмиятa тoзи бизнec 

пpeдизвиĸa вълнa oт cливaния и 

пpидoбивaния oтвъд oĸeaнa. Kъм днeшнa 

дaтa бизнecът зa oнлaйн пpeпpoдaжбa нa 

дpexи в ce oцeнявa нa $119 милиapдa. 
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Източник: money.bg 

……………………………………………… 

„Дацин“, най-голямото петролно 

находище на сушата в Китай, е произвело 

над 2,4 милиарда тона суров нефт от 

откриването му през 1959 г., заявиха от 

дъщерното дружество „Дацин“ на 

Китайската национална петролна 

корпорация (CNPC). Това е около 40% от 

общото вътрешно производство в 

континенталната част на страната, 

информира Радио Китай. През 

последните шест десетилетия „Дацин“ 

поддържа стабилен добив на нефт и газ, 

като през последните години той е бил 

еквивалентен на над 40 милиона тона 

петрол. Разположено в североизточната 

провинция Хейлундзян, находището е 

едно от най-големите петролни бази на 

Китай. Петролното поле дава значителен 

принос за развитието на модерната 

петролна индустрия на страната. 

Източник: 24 часа 

……………………………………………… 

Европейската комисия одобри 

финансирането на първата голяма 

инфраструктурна програма за България за 

периода 2021-2027 г. - "Транспортна 

свързаност". Отпускат се 1.61 милиарда 

евро. Предвидените инвестиции ще 

насърчат използването на 

екологосъобразни видове транспорт и 

алтернативни горива, ще подобрят 

качеството на пътната, железопътната и 

морската инфраструктура и ще 

допринесат за намаляване на вредното 

въздействие на транспорта върху 

околната среда. В програмата са 

предвидени изграждане на железопътна 

връзка между България и Северна 

Македония, както и модернизация на жп 

линията София-Перник-Радомир, както и 

строежът на магистрала Русе - Велико 

Търново. 

Източник: Банкеръ 

……………………………………………… 

Газовата връзка с Гърция е въведена в 

експлоатация. Това официално се случи 

на международна среща в София на 1 

октомври 2022 г. В първия работен ден на 

IGB се очаква по газопровода да постъпят 

над 29 171 мВтч, а за целия месец 

октомври прогнозата е за 888 801 мВтч, 

което е около една трета от нуждите на 

страната. Заради получаването на 

пълните количества азерски газ на цената 

според дългосрочния договор (досега 

доставките на по-голямата част от газа 

ставаха на пазарни цени заради липсата 

на интерконектора) през октомври 

тарифата на "Булгаргаз" за крайните 

клиенти се понижава с 34%. Комисията за 

енергийно и водно регулиране опредили 

цена за месеца от 233,36 лв/мВтч. 

Източник: Капитал 

……………………………………………………………………

… 

 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=46102
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България запазва 35-та позиция в 

Глобалния иновационен индекс за 

2022 г. 

България заема 35-то място от 132, 

включени в индекса държави в 

международната класация за иновации, 

провеждана от Световната организация по 

интелектуална собственост (СОИС/WIPO). 

През 2020 г. страната ни беше 37-ма, а през 

2021 г. се изкачи с две места, заемайки 35-

та позиция, която задържа и тази година. 

Данните за „Global Innovation Index 2022“ . 

(GII 2022) сочат, че България е на 2-ро 

място в класацията на групата на 

държавите с „по-висок среден 

доход“/„upper-middle-income“ и на 23-то 

място от 39 икономики в Европа. 

Най-добро е представянето на страната ни 

по показателя „креативни резултати“, 

където заемаме 23-то място. 

Втората най-висока оценка България 

получава по показателя „резултати от 

знания и технологии“ – 30-то място. Това  

включва патенти, модели, ръст на 

продуктивността на труда, нови бизнеси, 

разходи за софтуер, интелектуална 

собственост и т.н. 

Най-ниска е оценката за България по 

показателя „институции“ (67-ма позиция), 

в който са включени политическата среда, 

регулаторите, бизнес средата. Сравнително 

ниски са и оценките по показателя 

„човешки капитал и наука“ (68-ма 

позиция), което включва образование, 

наука, разходи за образование и наука и 

т.н. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА 

ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ 

ВЪЗМОЖНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

ШАНС ДА СЕ СПЕЧЕЛИ  

ДРОН ИЛИ БИЛЕТ ДО БРЮКСЕЛ 

(С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО) 

Европейската комисия подкрепя 

организирането на първата Европейска 

седмица на изобретателите, която ще се 

проведе от 7 до 13 ноември. Европейската 

седмица на изобретателите се поражда от 

успеха на предишни кампании 

#HiddenInventors. Тази инициатива е под 

патронажа на Европейската комисия и 

конкретно на европейския комисар по 

иновациите, изследванията, културата, 

образованието и младежта Мария 

Габриел. 

За справка, първата кампания беше 

стартирана през 2020 г. Изданието за 2021-

2022 г. включваше 5 посланика (членове на 

Европейския парламент); 34 открити 

билборда около институциите на ЕС в 

Брюксел, представящи идеите на 6 млади 

студенти; специализираният уеб сайт, 

който имаше повече от 7000 посетители и 

все повече расте; 2 сесии с въпроси и 

отговори на живо с изобретатели и 2 

дискусии на живо с политици; и 

изследователски доклад за различното 

мислене в Европа, събиращ най-добри  

 

практики и препоръки за насърчаване на 

изобретателността. 

Тази година 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 вдъхновяването на млади европейци 

от всякакъв произход да впрегнат 

въображението си и да разпознаят скрития 

изобретател в себе си за полза на 

обществото. 

Вашите дейности могат да бъдат 

приведени в съответствие с ценностите и 

целите на Европейската седмица на 

изобретателите и затова бихме искали да 

ви поканим да се присъедините към 

нашата Европейска седмица на 

изобретателите. 

За да се присъедините към този страхотен 

празник, предлагаме следните възможни 

действия: 

Организиране/домакин на събитие през 

седмицата (7-13 ноември) или през 

октомври/ноември. Събитието може да 

бъде конференция, уебинар или дори 

разговор с млади хора. Може да е нещо, 

върху което вече работите, не е 

необходимо да е нещо ново, създадено от 

нулата. Темите могат да обхващат всяка 

област, свързана с изобретения, иновации, 

стартиращи фирми, предприемачество, 

околна среда, цифрови технологии, права 

върху интелектуалната собственост и т.н. 

или дори само кратка дискусия за 
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европейските изобретатели и значението 

на Европейския съюз за осигуряване на 

подходящата среда за проспериране на 

изобретателите и иновациите (TY може да 

предостави ресурсите за насочване на 

дискусиите). 

След това TY ще ви помоли да 

предоставите цялата подходяща 

информация за събитието, за да я 

споделите на специализирания уебсайт на 

Европейската седмица на изобретателите 

(все още в процес на разработка), 

създавайки карта на всички събития, 

случващи се в Европа по това време, и 

също така да я видим чрез социалните 

медийни канали и медии на TY. 

Споделете съдържанието на TY във вашите 

акаунти в социалните медии, като 

използвате комуникационния 

инструментариум, който ще предоставим 

предварително (можем да ви предоставим 

готови визуални активи и други полезни 

ресурси). 

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. 

По долу можете да намерите отворена 

покана за конкурс с награди за 8-те най-

добри събития от всички организации, 

които ще участват в тазгодишната 

Европейска седмица на изобретателите. 

Собствена информация 
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Новини от света на 

бизнеса и 

интелектуалната 

собственост 



 

  36 
 

  

 

Финансови новини  

Разходите на българския бизнес за един 

час труд нараснаха с 14,4% през второто 

тримесечие на годината спрямо същия 

период на миналата, обявиха от 

Националния статистически институт. 

Разходите за заплати са се вдигнали с 

14,6 на сто, а другите разходи за 

служителите - с 13,5%. Най-голям ръст на 

общите разходи за труд е регистриран в 

икономическите сектори 

“Административни и спомагателни 

дейности” - с 22,5%, и “Култура, спорт и 

развлечения” - с 19,4%. Много голямо е и 

увеличението на разходите за труд в 

сферата “Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети” - с 18,2% за 

година. Най-големи заплати взимат 

работещите в сферата на 

информационните технологии. 

Източник: Труд 

 

Към 20 септември 2022 г. политическите 

формации са подписали договори за 

реклама с медиите на обща стойност 2 

086 167.08 лв. без ДДС. Институтът за 

развитие на публичната среда следи 

разходването на средства в 

предизборната кампания, като 

наблюдава 39 национални и регионални 

медии – 9 телевизии, 3 радиостанции, 11 

вестника и 16 информационни сайтове и 

агенции. Най-много средства са вложили 

досега от „Демократична България“ – 372 

068 лв. На второ място по разходи се 

нарежда „БСП за България“ с 300 356 лв. 

След това идва ГЕРБ-СДС с 297 920 лв. От 

„Продължаваме Промяната“ за реклама 

са разпределили 192 179 лв. Сред 

медиите с най-много приходи се нарежда 

обществената БНТ. Тя е привлякла 397 

153 лв. 

Източник: Сега 

…………………………………………………………………… 

 

Концесии 

Служеблният кабинет удъжава 

концесията на летищата във Варна и 

Бургас с 5 години. Така 35-годишната 

концесия ще бъде в сила до 10 ноември 

2046 г. Предложението за промяната 

идва от концесионера „Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. 

„Фрапорт“ е поел ангажимент за 

реализиране на допълнителни 

инвестиции в общ размер на 10 млн. евро 

в двата аеропорта. Така концесионерът 

ще инвестира общо 413 млн. евро през 

целия период на концесията. Мотивите 

за промяната са свързани с 

икономическата криза вследствие на 

пандемията и военния конфликт в 

Украйна. 

Източник: SeeNews 

…………………………………………………………………… 

 

Подписката за предлагане на акциите от 

увеличението на капитала на 

биометричната компания „Биодит“ АД – 

София приключи. Записани и заплатени 

са общо 999 020 броя обикновени, 

поименни, безналични акции с 
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номинална стойност от 1 лев всяка акция, 

на обща номинална стойност 999 020 

лева и обща емисионна стойност от 1 698 

334 лева. В резултат на осъщественото 

публично предлагане капиталът на 

дружеството ще бъде увеличен от 13 820 

583 броя акции на 14 819 603 броя акции, 

като всички издадени от „Биодит“ акции 

ще бъдат допуснати за търговия на 

пазара за развитие на малки и средни 

предприятия BEAM на "Българска 

фондова борса". 

Източник: Банкеръ 

…………………………………………………………………… 

 

Международната Ай Ти компания 

"СофтСърв" (SoftServe) откри свой офис в 

Бургас. Той се помещава в Конгресния 

център. Международната компания с над 

5500 служители е една от големите в този 

сектор у нас. В софийския офис работят 

повече от 450 души. До момента 

компанията е назначила в Бургас 80 

специалисти. "SoftServe е част от 

Асоциацията за иновации, бизнес услуги 

и технологии, с които имаме утвърдено 

партньорство и провеждаме много 

инициативи, насочени към развитие на 

Ай Ти сектора. Изключително доволен 

съм, че съвместните ни усилия дават 

резултати.", каза кметът Димитър 

Николов. 

Източник: БТА 

…………………………………………………………………… 

 

Нов германски автозавод в Русе ще 

наеме 500 души. Това са плановете на 

германския производител на 

отоплителни и климатични системи за 

автомобилната индустрия Eberspächer, 

който в началото на лятото обяви, че ще 

отвори завод в Русе. Компанията, която е 

сред глобалните лидери в сегмента си и 

продава на практически всички 

производители на автомобили, вече има 

над 50 завода по света. Българският ще е 

първият в региона, в който ще се 

произвеждат електрически нагреватели 

както за традиционните превозни 

средства, така и за автомобили с нови 

видове задвижване - хибридни, 

електрически, с горивни клетки и 

водородни двигатели. От компанията 

съобщават, че са избрали парцел от 

около 80 хил. кв.м в русенската 

индустриална зона "Слатина", на който 

предстои да бъде изграден завод с площ 

от порядъка на 21 хил. кв.м. Плановете са 

той да бъде готов към средата на 

септември 2023 г. 

Източник: Капитал 

…………………………………………………………………… 

 

Фирма „Ти Ай Пи Къмюникейшънс“ ЕООД 

ще изработи концепцията за изграждане 

на Водородната индустриална зона в 

Разград, съобщиха от общинската 

администрация. Договорът между 

фирмата, избрана чрез обществена 

поръчка и общината е подписан. С 

изработената концепция, която ще е сред 

първите подобни документи в страната, 

Община Разград ще може да стартира 

търсене на инвестиции и да кандидатства 
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през Европейската комисия за 

реализация на дейности от Програмата за 

енергийна ефективност на Община 

Разград (2021-2030). 

Източник: БТА 

…………………………………………………………………… 

 

Европа 

Правителствата в Европа са отделили 

близо 500 милиарда евро през 

последната година, за да предпазят 

гражданите и компаниите от скока на 

цените на газа и електроенергията. Това 

се казва в изследване на базирания в 

Брюксел икономически мозъчен тръст 

"Брьогел". Скокът на цените доведе до 

това, че правителствата въвеждат мерки 

за ограничаване на поскъпването на 

електроенергията на дребно, намаляват 

енергийните данъци и предоставят 

субсидии на платците на сметки. 27-те 

страни от ЕС колективно са отделили 314 

милиарда евро за мерки за облекчаване 

на болката, а Великобритания още 178 

милиарда евро. Ако се включат 

паричните средства, които 

правителствата са предвидили за 

национализиране, спасяване или 

предоставяне на заеми на затруднени 

енергийни компании, сумата се 

увеличава до  

почти 450 милиарда евро. Германия, най-

голямата икономика в ЕС, е и с най-широк  

бюджет за компенсации, заделяйки 100 

милиарда евро, срещу 59 млрд. евро в 

Италия или 200 млн. евро в Естония 

например. Хърватия, Гърция, Италия и 

Латвия са заделили повече от 3% от 

техния БВП за справяне с енергийната 

криза. Според изследването България, 

която има най-ниския БВП в ЕС е 

похарчила малко над 2.5% от него за 

енергийни компенсации между 

септември 2021 г. и отминалия юли. 

Източник: Дневник 

…………………………………………………………………… 

 

Америка 

Федералният резерв на САЩ повиши 

референтната си лихва с още 0.75 

процентни пункта и намекна, че ще 

продължи да вдига показателя доста над 

равнището, постигнатото до момента. В 

борбата за понижаване на инфлацията, 

която се движи близо до най-високото си 

ниво от началото на 80-те години на ХХ 

век, централната банка на Щатите 

увеличи лихвата си до диапазона 3,0-

3,25%, което е най-високото равнище от 

началото на 2008 г. Показателят се 

увеличава с 0,75 процентни пункта за 

трети пореден път, като последният бе 

през юни. Повишенията, които започнаха 

през март отблизо нулево равнище, 

бележат най-агресивното затягане на 

паричната политика Федералния резерв, 

откакто регулаторът започна да използва 

лихвата по овърнайт кредитите като 

основно средство за намеса през 1990 г. 

Ситуацията може да се съпостави 

единствено с положението от 1994 

година, когато резервът увеличи 

основната лихва с общо 2,25 процентни 

пункта. Новите очаквания са показателят 
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да достигне 4,40 % до края на тази 

година, след което да скочи до 4,60 на 

сто през 2023 г. в борбата с инфлацията. 

 

…………………………………………………………………. 

 

Азия 

Honda Motor обяви, че ще намали 

производството на автомобили в два 

японски завода с до 40% в началото на 

октомври поради продължаващите 

проблеми с логистиката и веригите на 

доставки. Решението е допълнително 

доказателство за проблемите, с които 

производителите на автомобили 

вероятно ще се сблъскат в опитите си да 

увеличат производствените обеми през 

втората половина на фискалната година, 

която завършва в края на март, за да 

компенсират недостига, причинен от 

постоянния недостиг на чипове и 

прекъсванията на веригата на доставки 

през първата половина на годината. Две 

линии в завода в Сузука на Honda в 

Западна Япония ще намалят 

производството с около 40 на сто в 

началото на октомври, а заводът в 

префектура Сайтама, северно от Токио, 

ще ограничи производствените си 

планове с около 30% за периода. 

Източник: investor.bg 

…………………………………………………………………… 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ 

ПРОГРАМА  

“КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ 

В ПРЕДПРИЯТИЯТА“  

ЗА 3 МЛРД. ЛВ.   

Средствата ще бъдат инвестирани в 

иновации, дигитализация, енергийна и 

ресурсна ефективност за българския малък 

и среден бизнес. Стартът е до края на 

годината  

Европейската комисия одобри новата 

Програма „Конкурентоспособност и 

иновации в предприятията“ 2021-2027 

(ПКИП). Бюджетът ѝ е близо 3 млрд. лв. Тя 

е продължение на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 (ОПИК) и ще се изпълнява от 

Министерството на иновациите и растежа.  

Очаква се изпълнението на програмата да 

стартира още до края на тази година. 

Първата процедура по ПКИП ще е с бюджет 
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127 млн. лв. и ще е насочена към микро-, 

малките и средни фирми от различни 

сектори на икономиката. Тя е за 

разработване на иновации в 

предприятията.  

Следващата процедура, която се очаква в 

началото на 2023 г., е в размер на 117,5 

млн. лв. за подобряване на 

производствения капацитет на МСП, 

семейни предприятия, предприятия от 

творческите индустрии и занаятите. 

След нея предстои и процедура за 

внедряване на иновации в МСП за близо 

300 млн. лв. 

Програмата “Конкурентоспособност и 

иновации в предприятията“ е насочена към 

микро-, малките и средни предприятия в 

страната, като ще бъдат подпомогнати 

компании в  различни етапи на развитието 

си. Ще се стимулират и партньорства 

между МСП и големи дружества за 

разработване на нови технологии. 

Основните приоритети на Програмата са 

два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова 

икономика“. Предвидени са средства за 

разработване и внедряване на иновации 

във фирмите, развитие на 

предприемаческата екосистема, създаване 

на нови или развитие на съществуващи 

компании с фокус върху 

високотехнологичните сектори на 

промишлеността, защита на патенти, 

индустриална собственост и др. Ще се 

стимулира дигитализацията, повишаването 

на киберсигурността, поверителността на 

данните в МСП и на уменията на персонала 

за работа с технологиите от Индустрия 4.0. 

Ще бъде подкрепена модернизацията на 

семейните предприятия и тези от 

творческите индустрии и занаятите.  

Освен за по-голяма енергийна ефективност 

и самостоятелност на фирмите, във втория 

приоритет – „Кръгова икономика“, е 

заложено финансиране за по-ефективно 

използване на ресурсите, разработването 

на продукти с по-голяма трайност или с 

възможност за рециклиране, повишаване 

на употребата на вторични суровини, 

подобряване управлението на отпадъците 

и др. 

Припомняме, че в подкрепа на родния 

бизнес само по линия на Министерството 

на иновациите и растежа са предвидени и 

600 млн. лв. по Плана за възстановяване и 

устойчивост до края на годината. 

Източник: БТА 
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ПОДКРЕПА ЗА ЕВРОПА НА ЗНАНИЕТО И ТАЛАНТИТЕ  

Е ПОСЛАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ 2022 

   

Мария Габриел. Снимка: Представителство на ЕК в България 

Четвъртото издание на Европейските дни 

на научните изследвания и иновациите 

беше открито в белгийската столица 

Брюксел от българския еврокомисар Мария 

Габриел. С нея беше и председателят на 

Европейския парламент /ЕП/ Роберта 

Мецола.  

Това е най-мащабният форум в Европа, 

обединяващ политици, представители на 

академичните среди, бизнеса и 

гражданското общество, с цел обсъждане 

на предизвикателствата и перспективите в 

областта на науката и иновациите в Европа. 

Мотото тази година е „Нека заедно да 

оформим бъдещето“. 

„Европейските дни на научните 

изследвания и иновациите са равносметка 

на постигнатото и визия за бъдещето. 

Дискусиите целят да дадат отговори на 

предизвикателствата, пред които сме 
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изправени. Основен акцент са 

взаимодействията между науката и 

иновациите, образованието и културата. 

Имаме брилянтни учени, новатори и 

творци, университети във всеки регион на 

Европа, с чиито постижения се гордеем. Ето 

защо за първи път форумът ни включва 

сесии, посветени на връзката между 

образованието и иновациите, на културата 

и творчеството като иновационна 

екосистема. Целим създаване на критична 

маса от инициативи, подкрепящи талантите 

ни“, заяви Мария Габриел. 

Събитието включва над 50 сесии, рекорден 

брой от 200 лектори и хиляди участници от 

84 държави. Отличават се панелите 

посветени на Новата европейска 

иновационна програма, следващия 

стратегически план на „Хоризонт Европа“ 

за периода 2025-2027г. и осигуряване на 

равен достъп до научни постижения за 

всички региони в Европа. 

Ключов е и първият по рода си дебат за 

отключване пълния потенциал на 

културните и творчески сектори в подкрепа 

на талантите и устойчивото бъдеще на 

Европа. „Хоризонт Европа“ и новата 

общност за знания и иновации „Култура и 

творчество“ към Европейския институт за 

иновации и технологии ще подкрепят 

предприемачеството, ще действат като 

катализатор за инициативи на регионално, 

национално и европейско равнище, с цел 

създаване на иновативна екосистема на 

културните и творчески индустрии. 

„Триъгълникът на знанието „образование, 

иновации, наука“ не са само думи. 

Съдържанието, с което ги изпълваме, ще 

носи ползи за обществото, младите хора, 

бизнеса. Тази амбиция е постижима с 

координация и сътрудничество, от 

европейско до местно ниво. Европейските 

дни на научните изследвания и иновациите 

са послание за подкрепа за Европа на 

знанието и талантите“, коментира още 

Мария Габриел. 
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Онлайн обучение:  

„Правна закрила на видео и електронните 

игри като обекти на интелектуална 

собственост“,  

7 декември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч. 

………………………………………… 

ПРОФОН  

с обучение за млади български музиканти в 

рамките на програмата  

„Музикален Акселератор 2022" 

……………………………………………………. 

 

Единният Европейски Съд отваря 

врати 
…………………………………… 

 

 

ПАРИ ЗА ИНОВАЦИИ ИМА 

Това каза служебният министър на 

иновациите и растежа Александър Пулев 

по време на награждаването в конкурса 

"Големите малки", организиран от "24 

часа", който се провежда в София тех парк 

днес. По думите му министерството работи 

упорито, за да "даде глътка въздух" на 

микро, малките и средните предприятия. 

За следващия програмен период са 

осигурени 6 млрд. лева общ ресурс, който е 

насочен именно към микро, малките и 

средните предприятия. Тези пари идват по 

две основни направления, уточни 

министър Пулев.  

По-голямата част е свързана със 

структурните фондове по линия на две 

големи европейски програми. Едната се 

казва "Конкурентоспособност, иновации в 

https://expertevents.bg/seminar/video-igri/
https://www.prophon.org/news/Profon_Obuchenie_muzikalen_akselerator
https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2022/10/blog-post_14.html
https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2022/10/blog-post_14.html
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предприятията". Тя е с обща ресурс 3 млрд. 

лева. 

Другата програма ще бъде входирана до 

дни. Там бюджетът е 2 млрд. лева. Фокусът 

е научни изследвания. Работи се упорито и 

по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Този план е отворен. По линия на 

Министерството на иновациите и растежа 

има две отворени процедури. Едната е 

активна за кандидатстване – 

киберсигурност с бюджет 30 млн. лева. Ще 

се отворят и още процедури до края на 

годината. Източник: БТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bta.bg/bg/news/economy/346601-pari-za-inovatsii-ima-kaza-sluzhebniyat-ministar-na-inovatsiite-i-rastezha-alek
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Годишна конференция  

на  

UIC IP & Privacy Law за 2022 г 

 
UIC Law с гордост представя своята 66-та годишна конференция по право на 

интелектуалната собственост. Годишната конференция за правото на интелектуална 

собственост предоставя изключителна възможност да се срещнете с носители на новини и 

влиятелни лица, да научите и обсъдите най-вълнуващите и важни развития в областта и да 

бъдете овластени да помогнете за създаването на по-добри закони и политики, които 

насърчават иновациите, креативността и предприемачеството. Като опора в 

програмирането на IP CLE, конференцията е известна със силно интерактивния си формат. 

След всяка сесия и през всеки ден ще има множество възможности за работа в мрежа. 

Дневен ред на програмата 

(към 4 ноември 2022 г.) 

7:15 | Отваря се виртуална конферентна зала 

7:30 – 7:50 ч. | Добре дошли и награда за лидерство на Дон Дънър 

Уважаеми Пол Р. Мишел (оставен) 

Бивш главен съдия, Апелативен съд на САЩ за Федералния окръг 

Гари Фридлендър 

Временен директор 

Център за право на интелектуална собственост, информация и неприкосновеност на 

личния живот, право на UIC 

7:50 – 9:15 ч. | Пленарна сесия 1 

Актуална информация за патенти и търговски марки в Китай 

Модератор: Артър Юан 

Партньор, Loeb & Loeb 

Участници: 

Циан Джоу 

https://emails.uofi.uic.edu/newsletter/561897757.html
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Отдел по договори и право, CNIPA 

Манхан (Джойс) Пун 

 

 

Помощник директор на IP (патенти и дизайни) 

Отдел за интелектуална собственост, HKSAR 

9:20 – 9:50 ч. Препоръчан лектор 

Интелектуална собственост и глобалната икономика 

Лиза Йоргенсен 

Заместник генерален директор – сектор „Патенти и технологии“. 

Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) 

9:50 – 10:15 ч. | Виртуална рецепция 

10:20 –11:50 ч. | Пленарна сесия 2 

Регламент за поверителност: Политика за глобална икономика 

Модератор: Гари Фридлендър, UIC Law 

Участници: 

Колин Бенет 

Професор, катедра "Политология". 

Университет Виктория, Британска Колумбия, Канада 

Ейми Гайда 

Випуск 1937 г. Професор по право 

Университет Тулейн 

Рейчъл Елерс 

Партньор, Baker & McKenzie 

Д-р Габриела Занфир-Фортуна 

Вицепрезидент за глобалната поверителност 

Форум за бъдещето на поверителността 
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11:50–12:15 ч. | Преходно прекъсване 

12:15 ч. | Отворени виртуални конферентни зали 

12:20 – 13:40 ч. | Едновременни сесии 

1A - Насочване на вашата организация през Азбуката за поверителност на данните 

Модератор: Дейвид Уилър 

 

 

Партньор, ръководител, екип за киберсигурност и поверителност на данните 

Нийл, Гербер и Айзенберг 

Участници: 

Алфред Там 

Сътрудник 

Нийл, Гербер и Айзенберг 

Бетина Липиш 

Вицепрезидент, поверителност и управление на данни 

Омеда 

2A – NFT и Метавселената: Какви закони се прилагат? 

Модератор: Джина Дърам 

Партньор 

Заместник-ръководител на практическа група 

Група за интелектуална собственост и технологии 

DLA Piper 

Участници: 

Бил Патерсън 

Съпредседател, Практична група за защита на данните и поверителност на информацията 

Swanson, Martin & Bell, LLP 

Сюзън Стърнс 
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Директор, правоприлагане на търговски марки и марки 

Paypal 

Майкъл Гелър 

Партньор, DLA Piper 

13:45 – 15:05 ч. | Едновременни сесии 

1B – Технологични тенденции (включително AI & Blockchain) и въздействие върху закона за 

поверителността 

 

 

 

Модератор: W. Michael Ryan 

Председател, група за технологични транзакции и снабдяване 

Кели Драй 

Участници: 

Лий Рейнърс 

Политически директор в Duke Financial Economics Center 

и лектор в Duke Law 

Рандолф А. Робинсън II 

Асистент по право в UIC Law 

и гостуващ професор в университета в Денвър 

Джаред Маслин 

Главен оперативен директор и старши директор, поверителност в Good Research 

и преподавател в Бъркли 

 Робърт Кънингам 

Специален съветник Кели Драй 

2B - Монетизиране на IP 

Модератор: Роберта Йънг 

От Counsel, Shook, Hardy & Bacon 
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Участници: 

Ан Буркхарт 

Старши патентен координатор 

Служба за управление на технологиите, UIC 

Марсело Халперн 

Партньор, Perkins Coie 

15:10 – 16:30 ч. | Едновременни сесии 

1C - Нови държавни закони за поверителност - какво предстои и как да се подготвим 

Модератор: Кен Дорт 

 

 

 

Партньор, Faegre Drinker 

Участници: 

Джейн Блейни 

Сътрудник, Faegre Drinker 

Йеремия Поседел 

Партньор, Faegre Drinker 

Стив Емерт 

Старши директор, Правителствени и промишлени въпроси 

RELX Group 

2C – Развитие на интелектуалната собственост в науките за живота: писмено описание, 

тънко етикетиране и допустимост на патента 

Модератор: Емер Симич 

Партньор, Практическа група по интелектуална собственост 

Нийл, Гербер и Айзенберг 

Участници: 

Джесика Макей 
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Патентен съветник, съдебни спорове, в BioNTech US 

Каролин А. Благословение 

Партньор в Locke Lord LLP 

4:35 | Виртуална рецепция 

………………………………………………………………. 
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Виртуално брокерско събитие “DEICy 

2022 Digital Economy, Internet of Things, 

Cybersecurity – global challenges & 

opportunities in digital transformation” 

 
Събитието е онлайн на 21-25.12.2022 и се 

организира в рамките на Enterprise 

Europe Network. 

Събитието ще подкрепи и поредицата от 

семинари под надслов „Дигитална 

икономика,  интернет на нещата, 

киберсигурност– наука и практика“, 

представляващи пространство за 

представяне на университетски 

изследователски резултати и бизнес 

решения. Ако имате желание да 

представите своите изследователски 

https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=0325e85d59&e=9ec5f81db7
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резултати или решения на тях, е 

необходимо да се свържете с 

организаторите. 

Събитието ще изследва най-новите 

постижения и предизвикателства в 

следните области: 

Дигитална трансформация: 

● Дигитална икономика: е-бизнес 

модели, електронна търговия,  

● Дигитално общество: мобилност, 

култура, компетентности за 

бъдещето; 

● Дигитален пазар: икономически 

механизми и бизнес модели на 

диг.платформи 

Интернет на нещата (IoT): 

● Потребителски приложения: 

лични IoT устройства, свързани 

комуникационни средства, 

домашни IoT устройства, 

преносими технологии, свързани 

със здравето, приложения с 

възможност за дистанционно 

наблюдение и много други; 

● IoT в областта на енергията: умни 

мрежи, интегриран контрол на 

парка на електрическите 

автомобили, мрежово 

управление, контрол и управление 

на 

●  отоплението на кварталите, умни 

сгради, управление на енергията  
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●  

● на батериите, отговор на 

търсенето и други технологии. 
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Опознай 

България 
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Природа, История, Демография 

 

Биосферният резерват Парангалица се 

намира в югозападната част на Рила, в 

района на Благоевград. Основан е през 

1933 г. Името на резервата е древно и 

идва от гръцката дума “парангалос” 

означава забранено, завардено Той 

заема площ от 1509 хектара и включва 

около 400 хектара от най-старите 

иглолистни гори в България на възраст 

между 150 и 350 г. Официално е 

признато, че тук са едни от най-

благоприятните условия за развитието на 

смърча в Европа. В Парангалица са 

установени около 290 висши растения и 

много животински видове, защитени по 

закона и включени в Червената книга на 

България. От март 1977 г. резерватът е 

включен в Списъка на биосферните 

резервати по програмата “Човек и 

биосфера” на ЮНЕСКО. 

…………………………………………………………………… 

Централната избирателна комисия обяви 

окончателните резултати от предсрочния 

парламентарен вот, проведен на на 9 

октомври 2022 г. и разпределението на 

мандатите между партиите и коалициите. 

ГЕРБ - СДС ще има 67 депутати, 

“Продължаваме Промяната” - 53, ДПС - 

36, “Възраждане” - 27, БСП за България - 

25, “Демократична България” - 20, а 

“Български възход” - 12. В следващите ни  

 

 

е станат напълно ясни и всички имена на 

бъдещите депутати. 

Източник: ЦИК 

………………………………………………………..………… 

Цар Самуил (управлявал 997 – 1014 г.) е 

един от най-героичните български 

владетели. Въпреки че е коронован за 

цар през 997 г., той всъщност поема 

управлението на държавата още през 976 

г., когато неговият предшественик Роман 

доброволно му предава властта. Макар 

че не произхождал от знатно семейство, 

Самуил имал вроден талант да 

управлява. Много скоро, границите 

България се разпрострели върху 

територията на почти целите Балкани, 

като само малки части от Гърция и Тракия 

останали под византийски контрол. Цели 

15 години, Самуил и византийският 

император Василий (Базил) II се 

подготвяли за решителната битка 

помежду си, която избухнала през 1002 г. 

Армията на византийците била по-опитна 

и успяла да принуди българските войски 

да се оттеглят във вътрешността на 

страната. Все пак, с постоянните си 

военни нападения Самуил се надявал, че 

ще успее да принуди византийците да 

седнат на мирната маса. Цели 12 години 

неговата тактика бранела независимостта 

на България и не позволявала на Василий 

да достигне до главните български 

градове. На 29 юли, 1014 г., обаче, 

Василий II устроил битка с българската 

войска в отсъствието на Самуил. 

Извоювал смазваща победа и пленил и 

ослепил 14 000 български войници. На 
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всеки 100 оставил по един човек с едно 

око, за да ги води. Самуил не могъл да 

понесе вида на осакатената българска 

войска и починал от сърдечен удар на 6 

октомври 1014 г. 

…………………………………………………………………… 

Населението на България е 6.519 

млн.души като броят им е намалял с 844 

хил. спрямо 2011 г., когато е последното 

преброяване. Това сочат окончателните 

данни на Националния статистически 

институт (НСИ) за преброяването, 

приключило през септември 2021 г.За 

последното десетилетие 344 хил. 

българи са напуснали страната, а 

отрицателният естествен прираст 

(раждания и умирания) е минус 501 

хиляди. Българите на възраст между 15 и 

64 години са 4 069 400, или 62.4%. 

Спрямо 2011 г. те намаляват с 958 501, 

или с 19.1%. Най-голям е делът на 

младите хора в областите Сливен, Ямбол 

и Бургас, а на пенсионерите - във Видин, 

Монтана, Кюстендил и Плевен. Най-

обезлюдяващи се области са Видин, 

където почти 25% е намаляло 

населението от 2011 г. досега, следват 

Смолян, Добрич, Габрово и Велико 

Търново. 

Източник: НСИ 

…………………………………………………………………… 

 

5 млрд. евро парични преводи до 

родината са изпратили от чужбина 

българските емигранти през последните 

две години, показват окончателните 

данни на Българската народна банка 

(БНБ). За първите 7 месеца на 2022 г. са 

преведени 801 млн. евро з, което е ръст 

от 12,6% на годишна база. През 2022 г. 

най-много са парите, изпратени от 

българските емигранти в Германия - 138 

млн. евро. Техният дял е 17% от общата 

сума. Втори в класацията по изпратени на 

роднините в България е САЩ - 126,6 млн. 

евро, следващи са българите от Испания 

– 70,9 млн. евро, от Великобритания - 66 

млн. евро, и от Гърция – 43,1 млн. евро. 

Източник: Telegraph 

 



 

60 
 

  

 


