
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТТА 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на 
естествените, медицинските, селскостопанските и техническите 
науки; инженерни дейности и технически консултации; проучване, 

проектиране, разработване, изграждане и внедряване на 
екологично чисти технологии и технически съоръжения за 
нисковъглеродната и безвъглеродната енергетика, 
природосъобразно обратимо съхранение на енергия, 
енергоспестяващи машини: за транспорта; за земеделието; за 
животновъдството; за преработвателната; за медицинската; за 
козметичната промишленост; за текстилната; за шивашката; за 
обущарската; за печатарската; за автомобилната; за 
корабостроителната; за железопътната; за машиностроителната; за 
електрическата; за електронната; за химическата индустрии; за 
строителството; за телекомуникациите; за рециклиране и енергийно 
оползотворяване на отпадъци; за производство, съхранение и 
транспортиране на “зелен” водород и невъглеродни горива;  
оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни 
продукти, без обектите на авторско право; реклама, маркетинг и 
търговия с иновации, ноу-хау, технологии, технологични алгоритми, 
софтуер, изкуствен интелект, патенти, търговски марки и свързани с 
тях лицензи, съоръжения, стоки, горива, енергия, както и всяка 
друга дейност, позволена от действащото законодателство. 
 
FIELD OF ACTIVITIES  

Research and development activities in the field of natural, medical, 
agricultural and technical sciences; engineering activities and technical 
consultations; research, design, development, construction and 
implementation of environmentally friendly technologies and technical 
facilities for low-carbon and carbon-free energy, environmentally friendly 
reversible energy storage, energy-saving machines: for transport; for 
agriculture; for animal husbandry; for the processing plant; for the 
medical; for the cosmetic industry; for the textile industry; for the 
seamstress; for the cobbler; for the printing press; for the automotive 
industry; for shipbuilding; for the railway; for engineering; for the electric; 
for electronic; for the chemical industries; for construction; for 
telecommunications; for recycling and energy utilization of waste; for 
production, storage and transportation of "green" hydrogen and non-
carbon fuels; operating lease of intellectual property and similar 
products, excluding the objects of copyright; advertising, marketing and 
trading of innovations, know-how, technologies, technological algorithms, 
software, artificial intelligence, patents, trademarks and related licenses, 
facilities, goods, fuels, energy, as well as any other activity permitted by 
applicable law . 


