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                           ІV  НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ 

”ИТИ’2012” 
08 - 10 ноември 2012 г. 

ул. “Шипка” № 34, София 
Руски Културно-Информационен Център в София 

 
организатор 

СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

в сътрудничество и с подкрепата на 
РУСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В СОФИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ 
В БЪЛГАРИЯ 

ФОНДАЦИЯ “ЕВРИКА” 
ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ  

НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
 

в партньорство с 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,  

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 
 

с медийното партньорство на  
 “ИНВЕСТОР.БГ” АД 

 
Изложението е посветено на 10-годишнината от влизането на 

България в Европейската патентна конвенция 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 
Целта на събитието е да се превърне в среща на изобретатели, селекционери, дизайнери, 
изследователи, научни работници, предприемачи, индустриалци и патентни специалисти, 
всички те - насочили усилията си към развитие и просперитет на своята дейност, основана 
на иновации и ефективно използване на индустриалната собственост. 
 

Изложението също ще бъде: 
 Състезание на изобретатели, новатори и селекционери; 
 Пазар на изобретения и нови сортове растения; 
 Възможност за излагане на нови интелектуални решения, водещи до повишаване  

конкурентоспособността на българската икономика.   
Изложението цели: 
 Да се установят контакти между изобретатели и предприемачи (бизнес ангели, иновационни 

посредници и др.) за  въвеждане в пазара на новите решения и идеи; 
 Да се подобри иновативната среда у нас; 
 Да се привлече вниманието на обществеността към изобретателската, новаторската, 

селекционерската и предприемаческата дейности; 
 Да възбуди интерес към иновации от страна на българския бизнес; 
 Да възпитава в дух на иновативност у младите хора; 
 Да повиши нивото на презентационна способност на носителите на нови идеи и решения. 
 
Място: гр. София, ул. Шипка № 34, РКИЦ   
 
Време: от 08 до 10 ноември 2012 г. 
 
Раздели: На експониране подлежат нови решения, групирани както следва: 
 

1. Раздел А-1: Човешки потребности (селско стопанство, храни, лични или домашни 
артикули); 

2. Раздел А-2: Човешки потребности (здраве, равлечения, спортове, игри и т.н.);  
3. Раздел В: Преобразуващи операции, транспортиране (разделяне, смесване, оформяне, 

печатане, транспортиране, т.н.); 
4. Раздел С: Химия, металургия; 
5. Раздел D: Текстил, хартия; 
6. Раздел Е: Неподвижни конструкции (сгради, мини и т.н.); 
7. Раздел F: Механика, осветление, отопление и оръжие; 
8. Раздел G-1: Физика (инструменти, фотография, кинематография, музикални 

инструменти, нуклеотиди и т.н.); 
9. Раздел G-2: Физика (контролни уреди, компютърен софтуер с техническо приложение, 

образование); 
10. Раздел Н: Електричество. 
11. Раздел I: Нови сортове растения. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ  

 
Условия за участие: Новите решения могат да бъдат експонирани, само ако са били създадени 
преди по-малко от пет години или не са използвани преди повече от пет години, независимо от 
формата на патентна защита или територията, за която патентната защита е в сила. За ново 
решение се счита всяко изобретение, полезен модел, идея, разработка и др., създадено във 
всички области на науката и техниката, включително нови сортове растения, породи животни и 
компютърен софтуер с техническо приложение. 

Информация за експонатите: В определените срокове, посочени по-долу, до организаторите 
се изпраща информация за всеки експонат - ново решениета (изобретение, селекция, идея, 
разработка, дизайн), само в електронeн вид, word формат, до 22.10.2012г. по следния образец:  
1. Ново решение (изобретение, селекция, идея, разработка, дизайн или друго):  

 Заглавие; 
 Проблем, който се разрешава (максимум три реда); 
 Състояние на техниката в момента (максимум три реда); 
 Описание (максимум половин страница + илюстрация) 
 Област на приложение (макс. три реда, вкл. посочване на раздела от класификацията); 
 Предимства (максимум три реда); 
 Фаза на разработка и налична документация за новото решение (няколко думи); 

2. Информация за автора/ите: 
 Име/на, (може снимка/и); 
 Представяне на всеки автор (максимум три реда). 

3. Защита на новото решение (няколко думи): 
 Форма (заявка, патент, регистриран ПМ или друго); 
 Приоритет – (дата); 
 Държава/и, където защитата е в сила. 

4. Патентопритежател/и, селекционер/и (при наличие на защита), автор/и: 
 Име/на; 
 Представяне (максимум три реда). 

5. Бизнес намерения (максимум три реда). 
6. Контакти – Име, Адрес, E-mail, Тел., Факс. 
Забележка: Общ обем – не повече от една стандартна страница. Подчертаните позиции от 
т. 1, 2 и 6 са задължителни при заявяване за участие. Останалите позиции се попълват при 
заявка за включване в каталозите.  

Оборудване: Всеки изложител получава за всеки експонат 2м2 изложбена площ, включваща 
вертикална плоскост с място за постер, прилежаща площ пред нея, маса, стол, ел.захранване. 

Правила за излагане на експонатите: След направеното разпределение щандът, приготвен от 
организаторите, се представя на участника за презентацията му. Изложителят не може да излага 
извън предоставеното му пространство и може да поставя в рамките на същото само своите 
материали. Реклами и материали на трети лица са недопустими! 



4 

                                                         
       

 
 

Украсата, рекламите и т.н., които ще бъдат представяни, могат да бъдат поставяни само на 
определените за това повърхности (вътрешни стени на щанда и табла) чрез закачане. Забранено 
е използването на каквито и да било лепила, скоби, пирони и др., които биха  наранили 
повърхностите и стените. Изложителите носят отговорност и заплащат за поправката на всяка 
причинена щета. Светлинните и звукови ефекти на изложителя могат да бъдат ефективни само в 
неговото щандово пространство, без да се пречи на съседните щандове.  

Почистването на залата и щандовете се осигурява от организаторите. Охраната на залата извън 
работните часове се осигурява от организаторите. Пушенето в изложбената зала и сградата е 
забранено!   

Съоръжения за излагане: Щандовете са с възможност да се изложи/ат постер/и на стенни 
плоскости. Препоръчителна ширина на постерите - 0.9м. Пред стенните плоскости може да се 
изложи по-масивен експонат с площ до 0,5м2. Пред това пространство се осигурява маса, на 
която може да се изложи малък експонат или друго нагледно средство. При нужда към щанда 
може да се осигури ел.енергия (220V, 50Hz, 1КW). 

Аранжиране на щандовете: Щандовете могат да бъдат подредени на 7 ноември от 15.00 до 
19.30 и на 8 ноември от 8.00 до 09.00 часа. Сградата е частично достъпна за превозни средства. 

Критерии за оценяване: Новите решения (изобретение, селекция, идея, разработка, дизайн) се 
оценяват според творческия замисъл, технологична осъществимост, елегантност на решението и 
възможност за успешна пазарна реализация (тежест 75%), както и качеството на представяне 
(тежест 25%). 

Работа на журито Изложените нови решения се оценяват на 9 ноември между 10.00 и 12.30 ч.  

Награди Победителите в отделните раздели получават СИБ Grand Prix. Ще бъдат присъдени  
две награди “Диагностициране на бизнес климата в МСП за открояване на обекти на 
индустриалната собственост”. За добре представили се изложители получават медали, плакети и 
дипломи на СИБ. Победителят в изложението получава грамота, приз “Голямата награда 
ИТИ-2012”, обявява се за “СИБ Изобретател на годината” и му се предоставя безплатен щанд в 
голямо международно изложение с облекчени условия за пребиваване в страна от Европейския 
съюз или  Далечния Изток.  

Наградите се връчват на церемонията по закриване на изложението.  
Работни езици: български, руски. 

Закрила: Организаторите не носят отговорност за правната закрила на изложените нови 
решения. Не се издават удостоверения за изложбен приоритет.  

Такси: Всички участници са освободени от такси. 

Работно време за изложители през времетраенето на проявата: 09.00 - 18.00 часа. Желателно 
е присъствието при експонатите през цялото време. Ако участникът присъства на съпътстващо 
мероприятие, е желателно да осигури заместник при експоната си.  

Откриване и закриване: Откриване – 8 ноември, 11.00ч.; закриване – 10 ноември, 14.00ч.  
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Освобождаване на щандовете: Всички изложени материали трябва да бъдат отстранени на 10 
ноември след 14.00 часа. Организаторите могат да унищожат всички материали, оставени след 
това време. 

Информация за паркиране: Улиците около сградата са зелена зона, подзона 12. Максимално 
време за паркиране - до 4 часа. Цена - 1 лев/час. Заплащането е  с талон или чрез изпращане 
SMS на кратък номер 1303. Зоната е валидна в работни дни от 08.00 до 19.00 часа. 

Работно време на кафето на 2 етаж – от 8 до 17 часа.  
 
 
 

С Р О К О В Е 
Подаване на заявка за участие        22.10.2012  
Подаване на информация за каталога  22.10.2012  
Монтажен период                07.11.2011 (16.00 - 19.30); 08.11.(8.00 - 09.00)  
Демонтажен период                  10.11.2011 (след 14.00 ч.)  
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Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н  Ф О Р М У Л Я Р  
 
 
  

Име и Фамилия *  
....................................................................................................................................... 
 
Образование 
................................................................................................................................................ 
 
Сфера на дейност *  ................................................................................................................................. 
 
Фирма/Сдружение/Организация *  .......................................................................................................... 
 
Длъжност 
.................................................................................................................................................... 
 
Адрес/Град/Пощ. код . .............................................................................................................................. 
 
Тел. ......................................................................... ; Факс ........................................................................   
 
Имейл * . ................................................................. ; WWW  ................................................................... 
 
 
Отбелязаните със звезда (*) полета за задължителни. 

            
Начин за регистрация         
  
По електронна поща:  inventors@abv.bg  
По факс:    02 987 85 98  
По пощата:    Съюз на изобретателите в България  

ул. “Раковски” № 108, ет. 4 
1000 София  

    (валидно е пощенското клеймо на изпращане) 
 
 

Заявките за участие ще се приемат до запълване на определения брой участници 
 


