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ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Специфични особености и предим-

ства на патентната информация
Съгласно определението на Световната 

организация по интелектуална собственост 
(СОИС) изразът „патентни документи” включ-
ва патенти за изобретения, авторски свиде-
телства, свидетелства за полезност, полезни 
модели, допълнителни патенти, авторски 
свидетелства, свидетелства за полезност 
и публикуваните заявки за тях [1, с.5]. При 
работа с тези документи трябва да се обръ-
ща сериозно внимание на специфичните 
особености на отразената в тях патентна 
информация, което произтича от факта, че в 
патентните документи е заложена комплекс-
на информация относно защитените чрез 
тях обекти – сведения от техническо, прав-
но и икономическо естество.

Техническата информация обикновено 
е включена в краткото описание на състоя-
нието на нивото на техниката, в подробното 
описание на изобретението по такъв начин, 
че специалист със съответната квалифика-
ция да може да го използва, в един или по-
вече чертежи (химически формули), илюс-
триращи нагледно действието на изобрете-
нието и в патентните претенции, определя-
щи неговия обхват. Патентните документи 
удостоверяват конкретни права, тъй като 
те съдържат сведения от правен характер. 
Патентните претенции са най-важната част 
от правната информация, определят самото 
изобретение и точния обхват на правната 
защита. В официалните бюлетини на па-
тентните ведомства се публикуват данни за 

Патентната информация 
като стратегически ресурс

доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева

правния статус на патентните заявки и изда-
дените защитни документи, като например 
регистрирани заявки, издадени патенти, 
прехвърлени права, прекратено действие 
на патент, обявени в недействителност па-
тенти и други. Икономическите аспекти на 
патентна информация са разнообразни и 
много полезни за целите на различни ико-
номически анализи. Чрез използване на 
патентна информация например може да се 
изследват пазарни и технологични тенден-
ции, да се проучва целесъобразността от 
патентоване и лицензиране, да се извърш-
ват конкурентни анализи, да се създават 
индикатори за целите на съпоставителни 
анализи, да се вземат управленски решения 
на фирмено, отраслово, институционално, 
национално и световно равнище.

Присъщи на патентната информация са 
следните качествени характеристики:

Комплексност. Патентната информа-
ция (ПИ) трябва да се възприема в нейната 
цялост, като информация за свързани и 
взаимно обусловени технически, правни и 
икономически сведения, които тя съдържа. 
Например при прекратяване действието на 
патент правната информация губи значе-
ние, но патентният документ продължава да 
носи информация с техническо и икономи-
ческо съдържание.

Систематизираност. Присвояването 

ВЪВЕДЕНИЕ
Патентната информация е основен и изключително 

важен и ценен източник за разнообразни маркетингови 
проучвания и може положително да повлияе при фор-
миране на пазарната политика на фирмите. Поради това, 
от съществена значимост е да се познават специфичните 
особености и предимства на патентната информация, как-
то и приложното й поле и нейните потребители.

Patent Information as a Strategic Resource
Rumyana Georgieva

The author justifi es the claim that patent information is a major source for market studies and infl uences the 
formation of the strategic market policy. The specifi c features and advantages of patent information are described 
and analyzed. Users of patent information are provided with a great analysis to enhance management decisions 
in shaping technological policy.

p. 3

Innovative Method for Overweight Reduction, Improving the Quality of Life of 
Patients

R. Pamukova
Obesity is a growing health problem. The contemporary unhealthy lifestyle is considered to be one of the main 

reasons for that growth.  This has provoked the author to undertake a large study. Its aim is to analyze the risk 
factors for the emergence and development of obesity as well as an attempt for an interventional impact through   
a phyto-pharmaceutical supplement. 

p. 11

State of Apple Production and Selection goals
Stanislava Dimitrova, Dimitar Sotirov

Production of apples ranks fourth place in the world. The share of Bulgaria is symbolic-0.14% of the world 
production. The Institute of Agriculture has stored a gene pool of 430 variety specimens. Up to 2015 there are six 
varieties that are offi  cially recognized. Globally, over the last 10 years there is a tendency of increase in the areas 
occupied by. 

p. 18

Small Fruit Species. Bulgarian Raspberry and Strawberry Varieties
Veselka Antonova

Small fruit species are. The EU has seen a great demand for these species. In the last year the production 
of raspberries in Bulgariawas doubled. The popularity of red fruits grows because they contain antioxidants. 
In Bulgaria, there are eight raspberry and four strawberry varieties. Unlike raspberry, strawberry has not found 
distribution in industrial farming.

p. 25

Intellectual Property–Primary Prerequisite for Projects on Innovation and 
Competitiveness of the Economy

Emil Komatichev
The author presents the position of the Ministry of Economy on the Innovation Strategy for Smart Specialization 

(ISSS). It is based on the concept of a broader understanding of innovation, not only investment in research or 
manufacturing, but also building competitiveness through design and creative industries, innovations in the social 
sphere.

p. 30

The achieved is never enough! We keep on going ahead!
Genoveva Nikolova

A successful model for secondary education in Bulgaria is presented. In this school with a long history and 
tradition, with rich educational facilities and modern cabinets are successfully integrated with high professionalism 
and innovation. Teaching in traditional specialties is combined with active practical training. The fi rst wine label 
was created at the school in 1893.

p. 35

120-th anniversary of academician George Nadjakov
(26.12.1896 - 02.24.1981)

Assoc. Prof. Ganka Kamisheva - Institute of Solid State Physics - BAS
In 2016 marks 120 years since the birth of acad. Georgi Nadjakov. His fi rst steps in the fi eld of atomic physics. 

In 1937 he discovered the photoelectric state of materials and he named dielectrics with such properties 
photoelectrets. It is used in television equipment, X-ray dosimetry, optoelectronics and optical recording of 
information. With photoelectrets one can take pictures with higher resolution from satellites. With the research in 
this area started the creating of the copier technology. Nadjakov has another discovery - a new contact potential 
photovoltaic eff ect.

p. 37



4 брой 1-2 (14-15), 2016 5брой 1-2 (14-15), 20164

на съответни класификационни индекси по 
Международната патентна класификация 
(МПК) към патентните документи позволя-
ва тяхното систематично подреждане. За 
икономически анализи, в които се използва 
патентна статистика е много важно данните 
да бъдат систематизирани.

Унифицираност. Усилената работа 
в рамките на СОИС за разработване на 
стандарти за начина на представяне на па-
тентната информация довежда до нейното 
унифициране. Чрез стандартите, които па-
тентните ведомства прилагат в своите пуб-
ликации патентната информация е лесно 
разбираема за потребителите.

Критичност. Патентните описания 
обикновено съдържат раздел „критика на 
съществуващото състояние на техниката”, 
в който се обосновават недостатъците на 
предшестващи технически решения, които 
се преодоляват с новото предложение. Тази 
информация е особено полезна при проуч-
ване за закупуване на лицензия или други 
маркетингови проучвания.

Точност и лаконичност. Отнася се до 
начина на излагане на информацията за 
същността на техническото решение.

Оперативност. Обикновено публика-
цията на сведения за патента изпреварва 
с 2-3 години другите източници на инфор-
мация. Преждевременното (до подаване 
на заявката) разгласяване на същността на 
изобретението възпрепятства издаването 
на патент, затова заявителите се стремят да 
запазят информацията в тайна.

Динамичност. Изменения в правния 
статус настъпват през целия период на 
действие на патента. Патентната информа-
ция за един и същ обект не е статична. Тя 
отразява моментното състояние към датата 
на патентното проучване, затова използва-
нето на патентна информация не бива да се 
ограничава само до информация в първич-
ните документи.

Достоверност. Патентните данни са ад-
министративни данни. Те отразяват реални, 
нови и промишлено приложими технически 
решения, което е потвърдено от държавна-
та патентна експертиза.

Задължителен характер. Правната 
същност на изключителните патентни права 
определя задължителния характер на па-
тентната информация. Незачитането й често 
води до нарушаване на чужди права и нега-
тивни икономически последици.

Посочените качествени характеристики 

придават на патентната информация специ-
фични особености, които я разграничават 
от другите видове научно-техническа ин-
формация и обуславят нейните предимства 
в следните аспекти:

1. Патентните документи съдържат 
най-новата информация за достигнатото 
техническо равнище в областта към която 
са отнесени. Патент не се издава за известно 
вече изобретение, затова евентуалните бъ-
дещи патентопритежатели запазват в тайна 
изобретението до подаване на заявката.

2. Патентната информация се явява 
най-важната част от научно-техническата 
информация, защото отразява резултатите 
от научноизследователската и развойна 
дейност, особено на приложните изследва-
ния, за разработване на нови или усъвър-
шенствани известни технически средства 
и/или материали, намиращи директно 
приложение в производството. Освен това 
тези резултати са изход на научно-техноло-
гичната дейност и могат да се измерват чрез 
индикатори, съставени на база патентни 
данни.

3. Друго предимство на ПИ е нейната 
широка достъпност на относително ниска 
цена. Патентни бази данни, събирани от па-
тентните офиси са налични по Интернет и са 
обществено достъпни. Извличането на нуж-
на информация от тези бази данни, адапти-
рането, систематизирането, обработването 
и анализирането изисква допълнителни 
инвестиции, но намаляването на цените 
на компютрите облекчава използването на 
тези данни в широк мащаб и по един децен-
трализиран и отворен начин. Никакви пра-
вила за конфиденциалност не забраняват 
достъпа до публикувана патентна информа-
ция. В резултат на това патентните докумен-
ти са общодостъпни в повечето страни на 
света и често пъти за доста дълги периоди. 
Данните стават все по-достъпни и след като 
Европейският патентен офис публикува за 
първи път през 2006г. базата данни PATSTAT, 
която съдържа стандартизирани данни 
от почти всички Патентни офиси в света, 
налични по електронен път [3, с.12-13]. В 
съответствие с директивата на ЕС за широк 
достъп до патентна информация през 1998г. 
е създадена специализирана европейска 
база данни Espacenet. През 2002 г. Българ-
ското патентно ведомство предложи достъп 
до Espacenet. Това доведе до демократизи-
ране на разпространението и ползването на 
патентна информация в България. От Евро-

пейския патентен офис може да се намери 
информация за заявките и издадените па-
тенти по света през последните 30 години, а 
в някои случаи и по-рано [4].

4. Патентната информация е лесна и 
удобна за възприемане поради унифицира-
ната структура на патентните документи и 
възможността за тяхното систематизиране. 
Това в много голяма степен облекчава спе-
циалистите при работа с тези документи и 
улеснява достъпа до необходима информа-
ция по конкретна технологична тематика. 
Всеки патентен документ съдържа обширни 
библиографски сведения, които се намират 
на неговата първа страница и са означени 
с двузначни цифрови кодове (INID-кодове). 
Те са общоприети и помагат за разбиране 
на библиографските сведения без да се знае 
езика, на който документът е издаден.

5. Патентната информация е подхо-
дяща за създаването на разнообразни бази 
данни, включващи сведения за патентни до-
кументи с голяма ретроспективност. Налич-
ните данни от патентните офиси в повечето 
страни по света покриват много дълги пе-
риоди от време. Съществува широк обхват 
компютризирани бази данни, разработени 
от институции и комерсиални обекти, които 
улесняват достъпа и обработката на патент-
ните данни.

6. Много важно предимство на ПИ е 
детайлната класификация на патентните 
документи, което позволява почти неогра-
ничен избор на ниво на обобщение – от 
широки технологични области до отделни 
продукти. Толкова детайлна информация 
за научно-технологичния и иновационния 
процес не може да бъде намерена никъде 
на друго място. Поради това използването 
на патентните данни за икономически ана-
лизи е много плодотворно.

7. При съставяне на описанието на из-
обретението се изисква да се покаже пред-
историята на техническото развитие до 
подаването на патентната заявка и точно да 
се определят различията между това, което 
е ново (изобретението) и това, което вече е 
известно (нивото на техниката). В много слу-
чаи техническото решение се описва както 
в статично положение, така и в динамика, с 
примери за използване. По този начин раз-
крита в описанието, техническата информа-
ция представя в резюмиран вид историята 
на техническото развитие по конкретните 
тематични области.

8. Всеки патентен документ разкрива 

информация за страната на произхода и 
територията, на която действат монопол-
ните права на патентопритежателя, което 
е много полезно и важно за съгласуване с 
маркетинговите стратегии.

9. Разпространяването на знания за 
патентованите изобретения може да по-
могне за предотвратяване дублирането на 
усилия в областта на НИРД и да поощри из-
следователите и изобретателите да насочат 
усилията си към нови технологични обла-
сти. Недостатъчното използване на патент-
ната информация причинява значителна 
загуба на инвестиции в НИРД.

10. Съвременната усложнена пазарна 
среда налага лицензирането на правно 
защитените обекти като основен елемент 
на общата фирмена стратегия. Патентно-ли-
цензионните стратегии отчитат широка гама 
от взаимно зависими правни, икономически 
и технически проблеми. В тази връзка, дан-
ните, сочещи името и адреса на заявителя, 
патентопритежателя и изобретателя, както 
и кои страни и фирми са активни в развити-
ето на нови технологии в съответни научни 
области представляват най-важната инфор-
мация в случай на евентуално лицензиране.

11. Патентните документи са класифи-
цирани по Международната патентна класи-
фикация, затова патентната информация е 
релевантна към всички области на техника-
та. Патентните данни покриват на практика 
всяка технологична сфера. Основни изклю-
чения са софтуерът и повече от резултатите 
на фундаменталните изследвания, които 
по-добре се отразяват от библиометрични 
индикатори. Това широко покритие на тех-
нологиите е много полезно при анализ на 
дифузията на ключови технологии или при 
създаването на специализационни профили 
на страни или фирми. За разлика от патен-
тите, базите данни за научните публикации, 
които се използват за създаване на биб-
лиометрични индикатори, покриват само 
ограничени комбинации от научно-техноло-
гични области.

12. Патентите предлагат световно гео-
графско покритие, тъй като повечето страни 
имат патентни системи и всички те са пред-
ставени в големи системи, като например 
Американската и Европейската.

13. Поради комплексния си характер, 
освен че може да служи за постигане на раз-
лични технически цели в НИРД патентната 
информация все повече се използва в ка-
чеството на стратегически информационен 
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ресурс за индустрията при изграждане на 
фирмените стратегии. „Високата поглъща-
емост на информация в производствените 
технологии днес изисква за създаването 
на 1 нов продукт фирмата да разполага с 
60 нови идеи за селекциониране. Така па-
тентната информация става „банка от идеи”, 
чийто капитал е мощен ресурс за иноваци-
онния процес” [5].

2. Приложно поле на патентната ин-
формация

Поради притежаваните качествени харак-
теристики и предимства патентната инфор-
мация намира широко приложение в разно-
образни видове проучвания, а именно:

• Проучвания за определяне на рав-
нището на технически обекти и тенденциите 
в тяхното развитие. Те целят на базата на 
количествено-качествен анализ на издаде-
ните патенти да се определят динамиката, 
техническото равнище и тенденциите на 
развитие на дадена техническа задача, об-
ласт или отрасъл.

• Проучвания за патентоспособност. 
Целта на този вид проучване е разкриване 
на патентоспособните технически решения 
и осигуряване на своевременната им и най-
широка патентна защита в страната и в чуж-
бина.

• Проучвания за патентна чистота. 
Осигуряването на патентна чистота на 
техническите обекти и заедно с това на 
възможност за тяхната реализация на въ-
трешния или на международния пазар, без 
да има опасност от нарушаване на чужди 
патентни права е целта на тези проучвания;

• Патентно-ситуационни проучвания. 
Те най-често са свързани с целите на опре-
делен икономически анализ. Посредством 
тяхното провеждане могат да се направят 
изводи относно:

- патентната политика на дадена 
страна или фирма;

- насоките, мащабността и равнището 
на НИРД в дадена страна или фирма;

- конкурентоспособността на опре-
делена фирма;

- перспективните направления за 
разработка;

- структурата и основните насоки на 
задграничното патентоване като цяло, както 
и структурата и насоките на задграничното 
патентоване на отделни страни или фирми;

- фирмената структура на патентно 
защитени продукти на даден пазар;

- продуктовата структура на патентно 
защитени изделия на даден пазар;

- проучването на пазарите на техно-
логии;

- установяване на нарушения на 
наши патенти в чужбина;

- анализ на ситуации при закупуване 
или предоставяне на лицензии.

При патентно-ситуационните проучва-
ния за информационни източници могат 
да се ползват не само различните видове 
патентни документи, но и друга научно-
техническа, икономическа и статистическа 
литература.

Ръководството по патентна статистика 
Patent Statistics Manual, 2009 [3, с.30-33] на 
Организацията за икономическо сътрудни-
чество и развитие (ОИСР) представя „неиз-
черпателен” списък на темите, имащи отно-
шение към използването на ПИ и патентни-
те индикатори, като технологична дейност 
на фирми, региони и държави, география на 
изобретенията и териториалното разпреде-
ление на правата, разпространяване на зна-
нията и динамика на техническата промяна, 
глобализация на дейностите в НИРД, патент-
на стратегия на фирмите, прогнозиране на 
патентната активност и бъдещото техноло-
гично развитие, икономическа стойност на 
изобретенията, ролята на университетите в 
технологичното развитие, нововъзникващи 
технологии – нанотехнологии, биотехноло-
гии и други, творчески и социални мрежи, 
оценяване ефективността на патентната 
система и контролиране функционирането 
на патентната система.

Проучванията по посочените теми и 
използваните в тях патентни индикатори са 
извънредно разнообразни от гледна точка 
на публикационен формат (академични 
изследвания, политически доклади, статис-
тически указатели), ниво на обобщение на 
събраните данни (международно, нацио-
нално, регионално, отраслово, фирмено), 
възприет методологичен подход относно 
използването на подходящи индикатори (и 
тяхното съчетаване) и извършването на ико-
нометрични пресмятания; аналитични или 
политически въпроси, които се разглеждат.

ДРУГИ АСПЕКТИ НА 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАТЕНТНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ

При извършване на конкурентни ана-
лизи ПИ се използва за наблюдение на 
пазарните тенденции и за разработване на 

бази данни, като се наблюдават подадените 
заявки и издадени патенти на конкурентите. 
Пазарната информация за технологичните 
тенденции и за това, какви инвестиционни 
решения относно научноизследователската 
си работа взимат отделни фирми могат да 
бъдат прозрени чрез патентните документи. 
Изучаването на патентния портфейл на кон-
курентна фирма помага да се добие сравни-
телно точна характеристика за интелектуал-
ните й активи.

Патентната информация е важна и в 
сделките за сливания и придобивания, осо-
бено ако патентите съставляват основата 
на богатството на участващите в сделката 
компании.

Не трябва да се забравя и човешкият 
фактор. Имената на отделни изобретатели 
представляват често ценна информация за 
фирми, които искат да привличат и наемат 
талантливи изобретатели.

Съществуват два начина за пряко из-
ползване на чужди патентовани изобре-
тения, без да се нарушават правата върху 
тях. Патентите с времето губят своята сила, 
новото конструктивно знание остарява и 
става общодостъпно. Тогава, едва след око-
ло 15-20 години, то може да бъде използва-
но безплатно. Цената на такова очакване е 
използване на остарели технологии, които 
винаги ще бъдат неконкурентоспособни и 
винаги ще носят значително по-малки дохо-
ди. Има и друг законен път за производство 
на съвременни по технически замисъл 
продукти, а именно да се закупят изключи-
телни права на патентопритежателя и да се 
произвеждат доказали своята конкурентос-
пособност стоки, като се придобие пазарно 
предимство чрез закупуване на патент или 
лицензия. И в двата случая патентните до-
кументи съдържат необходимата и често 
достатъчна информация. Това предполага 
задължително използване на ПИ, за да се 
изберат от многото известни патентовани 
технически решения най-подходящите за 
последващо използване при безвъзмездни 
(за загубили своята сила патенти) или въз-
мездни (лицензионни) условия. Обменът на 
технологии, тяхното използване и бъдещото 
им развитие представлява процес на вза-
имно свързани действия, при който ПИ има 
непосредствено участие.

При целево използване на ПИ за инфор-
мационно обезпечаване на управленски 
решения, които имат отношение към стра-
тегиите за научни изследвания, технологич-

ното и иновационно развитие и дори към 
създаването на нови отрасли има задачи, 
които могат да бъдат решени почти напълно 
с помощта на обикновеното статистическо 
преброяване на съществуващите патенти 
или чрез прости патентни индикатори. 
Други изискват по-сериозни и задълбочени 
научно-технически и икономически изслед-
вания, за които използването на простите 
патентни индикатори се оказва недостатъч-
но за получаване на очакваните резултати. В 
тези случаи използването на ПИ, както и на 
другите видове научно-техническа и иконо-
мическа информация изисква да се прила-
гат специфични подходи и методи в различ-
ните етапи на информационната дейност 
при извличане на необходимата целева 
информация, при нейното систематизиране, 
анализ и последващ синтез.

Патентната информация с нейното раз-
нообразно приложение в повечето случаи 
трябва да се възприема като „суровина” 
за получаване на желана информация от 
различен тип (техническа, технико-иконо-
мическа, търговска, прогнозна) за различно 
равнище (фирмено, отраслово, национално, 
международно) и за различни периоди от 
време.

Преработката на първичната инфор-
мация (патентна, и други видове) според 
конкретните информационни потребности 
и изготвянето на аналитични обзори и раз-
лични видове информационни продукти 
изискват бързо и квалифицирано извърш-
ване на сериозна, понякога огромна по 
обем, изследователска и аналитична дей-
ност. Следователно може да се каже, че това 
е „целенасочено производство” на патентна, 
научно-технологична или икономическа (с 
включени и патентни данни) информация, 
при участието на професионалисти от раз-
лични области, които съвместно провеждат 
съдържателен и задълбочен анализ.

Достатъчно прост информационен про-
дукт, въз основа на който могат да се полу-
чават по-сложни видове информация, се 
явява патентната статистика.

Статистиката като дял от обществените 
науки има за цел събиране, подреждане, 
анализ и съпоставяне на факти, засягащи 
различни по характер масови явления. Тя 
формира системи от показатели за коли-
чествено характеризиране на обществе-
ните явления в националното стопанство 
и в неговите отделни отрасли и браншове. 
Статистиката намира широко приложение в 
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естествените и обществените науки и позво-
лява да бъдат разкрити специфичните зако-
номерности на конкретни масови явления.

Процесът „патентоване”, като всяко об-
ществено икономическо явление се под-
чинява на свои вътрешни закономерности 
и се характеризира с равнище и динамика 
на патентната активност, тенденции в ори-
ентацията и тематичната насоченост към 
съответни технологични направления и на-
ционална принадлежност на заявителите и 
патентопритежателите. Тези характеристики 
са важна информационна основа за статис-
тически изследвания и анализи на проце-
сите протичащи в научно-технологичното, 
иновационното и производствено развитие 
на отделните организации и на икономи-
ката като цяло. Статистическите анализи в 
областта на патентоването могат да покажат 
степента на пазарна ориентираност на на-
ционалните фирми и патентната активност 
на чуждестранните заявители и патентопри-
тежатели. Статистиката на патентоването 
зад граница може да се използва като инди-
катор, предупреждаващ за експортна актив-
ност. Този „сигнал тревога” може да помогне 
при планиране на изследванията и опреде-
ляне на научно-технологичната политика 
както на отделните фирми и организации, 
така и на страната като цяло.

При по-обикновени форми на изследва-
не, независимо от големия понякога обем 
на обработваните патентни документи 
статистическият анализ се извършва без 
особени затруднения и сравнително лесно 
поради възможността за автоматизиране 
на статистическата обработка на докумен-
тите. По-сложните форми на изследване на 
патентните документи с цел получаване на 
преработена ПИ от по-високо ниво за осъ-
ществяване не само на статистически, но и 
на съдържателен анализ предполагат из-
ползването на по-сложни и трудоемки про-
цедури. Понастоящем патентните ведомства 
на много страни, както и крупни фирми 
извършват подобна дейност. Резултатите от 
такива изследвания рядко се публикуват, 
което е свързано с целевото производство 
на тази информация за потребностите на 
определени фирми, организации или пра-
вителствени органи. „Преработена патентна 
информация във вид на проучвания, анали-
зи, обзори и други подобни материали раз-
крива в голяма степен стратегиите на въз-
ложителя и неговите ресурси, поради което 
тя е продукт за ограничено ползване, макар 

понякога, при определени условия, да се 
появява на информационния пазар във вид 
на скъпо струващи аналитични отчети за 
целеви изследвания”[6].

Патентната статистика се използва за 
оценяване на научно-технологичните дей-
ности отдавна. През 60-те години на 20 век 
е публикувана широко цитирана работа на 
американския учен Дж.Шмоклер, в която 
той използва броя на патентите като инди-
катор на технологична промяна в конкрет-
ни индустриални сектори. Използването 
на патентните данни нараства успоредно с 
разширяване използването на компютрите. 
Имайки предвид нарастващата употреба на 
патентните данни от страна на академични-
те учени З.Грилишес публикува през 1990 г. 
класически труд, който оценява начините 
за използване на такива данни [2]. 

През 1994г. Организацията за икономи-
ческо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
изработва първия Патентен Наръчник –
OECD Patent Manual, 1994 за измерване на 
научно-технологичните дейности и използ-
ване на патентните данни в качеството 
им на научно-технологични индикатори 
[7]. По същото време патентните офиси 
разширяват усилията си за наблюдава-
не на патентната дейност чрез активна 
статистика. Някои компании започват да 
процъфтяват чрез продажба на патентно-
базирани бизнес сведения, като използват 
статистически подход за анализ. Данните 
стават все по- достъпни по електронен път. 
През 2009г. ОИСР публикува ново Ръковод-
ство по патентна статистика – OECD Patent 
Statistics Manual, 2009 [3]. То принадлежи 
към „Фраскати” - фамилията ръководства 
на ОИСР [8] заедно с OECD Patent Manual, 
1994 [7], OECD Frascati Manual, 2002 [9] –
за определяне начините за събиране и 
използване на статистическите данни 
за НИРД в страните от ОИСР, OECD Oslo 
Manual, 1997 [10] – за събиране и интер-
претиране на данни за иновациите и OECD 
Canberra Manual, 1995 [11] – за човешките 
ресурси в НТ-дейности. Тези Ръководства 
са резултат от съвместна работа на ОИСР и 
група национални експерти, които концеп-
туализират дейностите в научно-техноло-
гичните сектори и разработват статистиче-
ски методи за измерване на най-сложните 
им аспекти [3, с.12].

Цел на OECD Patent Statistics Manual, 2009 
е да представи основна базова информа-
ция относно патентните данни, използва-

нето им при измерване на НТ-дейности, 
конструиране и интерпретиране на патент-
ни индикатори.

Това ръководство показва за какво може 
да бъде използвана патентната статистика, 
кои са слабостите на патентно-базираните 
индикатори, как трябва да се преброяват 
и систематизират патентите, за да се мак-
симизира информацията за НТ-дейностите, 
как да се сведе до минимум „шумът” от несъ-
вършенствата на патентната статистика, как, 
използвани в комбинация с други данни, 
патентните данни подпомагат анализа не 
само на изобретателската дейност (върху 
процесите и резултатите, към която те дават 
уникален поглед), но и на други аспекти на 
иновационния процес, които представля-
ват интерес за политиката, като например, 
влияние на патентите върху предприемаче-
ството, върху икономическите резултати и 
проследяване връзките в научно-техноло-
гичната система.

„Заедно с други индикатори, като напри-
мер Разходи-НИРД и Персонал-НИРД и данни 
относно иновативни изследвания патентите 
представляват уникален детайлен източник 
на информация за изобретателската дейност. 
Патентните данни допълват другите научно-
технологични данни и като цяло е добре да 
се използват няколко типа данни (за НИРД, 
за патенти и за иновации) като средство за 
оценка на тяхното взаимодействие и помощ-
но средство за интерпретация”[3, с.13].

3. Потребители на патентна информа-
ция

Основните потребители на ПИ, за които 
тя е особено необходима са правителствени 
ведомства; изследователски и развойни 
институти и организации, университети, 
индустриални фирми, мениджъри, изобре-
татели и учащи, фирми за патентно-правни 
услуги.

Правителствените ведомства са потенци-
ални потребители на ПИ, главно тези, които 
са отговорни за организацията и управле-
нието на научно-технологичната и иноваци-
онна дейност на страната, насърчаване на 
новаторската, изобретателската и патентно-
лицензионната дейност, подпомагане на на-
ционалната промишленост за увеличаване 
на възможностите за износ, разработване 
на проекти, планове и програми за разви-
тие и определяне на промишлени приори-
тети и създаване и внедряване на местни 
технологии с цел увеличаване на заетостта. 

Компетентните държавни органи биха мог-
ли да използват статистическите материали, 
публикувани от националното патентно 
ведомство, от други патентни ведомства и 
от Световната организация по интелектуал-
на собственост, например при разработване 
на Национална стратегия за научни изслед-
вания, планиране на индустриалното раз-
витие, определяне на приоритетни сектори. 
В тази връзка особено полезни са и разно-
образните аналитични обзори, създадени 
на база задълбочени патентни проучвания 
и анализи, отразяващи състоянието и тен-
денциите на собствената и чуждестранната 
патентна активност в страната и в чужбина 
общо и/или по конкретни технологични 
направления. Те са ценен информационен 
източник със стратегическо значение и мо-
гат да се използват в качеството им на ин-
формационно обезпечаване на вземаните 
управленски решения в областта на научно-
технологичното и иновационно развитие.

Изследователските и развойни ин-
ститути са основни ползватели на техно-
логичната информация, съдържаща се в 
патентните документи. Използването й дава 
възможност да се вземе най-доброто реше-
ние относно осъществяване на собствена 
изследователска дейност или прилагане на 
резултатите от вече проведени изследвания 
в конкретната област чрез придобиването 
на лицензии за готови и приложими техни-
чески решения и избягване на дублирането 
на НИРД. В Европа са изразходвани над 60 
млрд. долара от повторни разработки [12].

Университетите играят важна роля при 
въвеждане приложението на ПИ на всички 
нива в дадена страна, тъй като обучават 
бъдещи инженери, икономисти, предприе-
мачи, мениджъри, научни работници, които 
са потенциалните специалисти в различ-
ните области на националната икономика. 
Учебните планове би трябвало да включ-
ват патентната информация като основен 
елемент. Университетите биха могли да 
съставят собствени колекции от патентни 
документи, които съответстват на техноло-
гичния профил на факултетите. За съжале-
ние практиката в българските университети 
през последните 26 години показва рязко 
спадане на изобретателската активност и 
слабо застъпено обучение на студентите по 
въпросите на интелектуалната собственост.

Индустриалните фирми са главно по-
требители на технологичната информация 
в патентните документи. Инженерите и 
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техническият персонал в индустрията еже-
дневно решават проблеми с внедряването 
на нов производствен процес или усъвър-
шенстване на съществуващи изделия. Раз-
работването на нови технологии е цикли-
чен и непрекъснат процес. На всеки етап 
се решават задачи, които изискват полз-
ването на ПИ за установяване на техниче-
ско равнище, за определяне новостта на 
разработваната техника или технологична 
система. Особено полезно е набавянето на 
патентни документи по важни тематични 
направления за наблюдаване на национал-
ните и чуждестранни разработки, отразени 
в патентите.

Всеки добър мениджър взема важно 
стратегическо решение след като е добре 
информиран. За тази цел ПИ може да му 
бъде полезна при създаване и управляване 
на иновациите, по-пълноценно използване 
на ресурсите, подобряване на качеството, 
следене на конкурентите, откриване на 
партньори, разкриване на технологични или 
маркетингови тенденции на най-ранен етап, 
издирване на талантливи изобретатели.

Изобретателите и учащите също са по-
требители на ПИ. Изобретателите могат да 
получат нови идеи за собствено изобрете-
ние като се обърнат към творчеството на 
свои колеги. Базата данни на Европейското 
патентно ведомство съдържа над 45 ми-
лиона патентни описания [12]. Студентите 
могат да използват ПИ за целите на научно-
изследователската си дейност, както и при 
разработване на курсови задачи, проекти и 
дипломни работи. За това обаче те трябва 
да имат съответни знания по основни па-
тентно-правни въпроси (т.е. да притежават 
необходимата патентна грамотност).

Потребители на ПИ са и фирмите, пред-
лагащи  патентно-правни услуги по защита 
на правата на индустриална собственост 
и други услуги в тази насока, като защита 
интересите на клиентите чрез представи-
телство през Патентното ведомство и съ-
дебната власт и пр. В България патентното 
обслужване се извършва от над 150 лицен-
зирани представители по индустриална 
собственост [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ефективен бизнес на определен пазар 

не може да се извършва без да се познават 
неговите икономически, правни и техно-
логични параметри, информация за които 
дават патентните проучвания, т.е. проучва-

ния, проведени чрез използване на патент-
ната информация.

Чрез използване на информацията, съ-
държаща се в патентните документи, могат 
да се извършват и разнообразни многоас-
пектни изследвания, анализи и обзори, ре-
зултатите от които да се ползват при взема-
не на управленски решения при формиране 
на технологичната политика на отделна 
фирма, икономически сектор или страната 
като цяло. Само така  иновациите ще се пре-
върнат в ключов фактор за икономически 
растеж и конкурентоспособност.
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Мисията на иноваторите е да намират 

решения, които да подобряват качеството 
на живот на хората. Сред съвременните 
актуални здравни проблеми е затлъстява-
нето. Въпреки постигнатите успехи в пре-
венцията и лечението на затлъстяването то 
продължава да е актуален проблем. 

През 2012 година Световната здравна 
организация (21) отчита, че затлъстелите 
хора по света са се удвоили след 1980 г. 
През 2008 г. над 1,4 милиарда души над 20 
годишна възраст са били с наднормено 
тегло. Като цяло от 10 възрастни по света 
един е  бил затлъстял.

В Европа честотата на затлъстяването 
в двадесет и седемте страни членки на ЕС 

Иновативен метод за 
редукция на наднорменото 
тегло, подобряващ 
качеството на живот при 
пациентите

Роксандра Памукова
Катедра “Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве,

Медицински университет  - София

е представена на фигура 1. Във всички eв-
ропейски страни по-засегнати са жените. 
Стойностите варират от 29,5% при итали-
анките до 54,3% при жените от Великобри-
тания. При мъжете те са съответно от 7% 
при мъжете в Швеция до 24,3% за мъжете 
от Малта.  По този показател българите са 
на средно място в ЕС, с наднормено тегло 
са 37% от жените и 12% от мъжете. (4). Най-
новите данни ще бъдат публикувани в края 
на 2016 г. и не се очаква значителна промя-
на на тенденцията.

Масовото затлъстяване на хората е 
интересен феномен, който съществува от 
втората половина на 20 век. Той се обясня-
ва от много изследователи с измененията 
в начина на живот, започнали да стават 

Източник: Възрастово стандартизирани данни.  Overweight & Obesity in the EU27. Международна асоциация 
за изследване на затлъстяването. http://www.iaso.org/site_media/uploads/v2PDFforwebsiteEU27.pdf

Фигура 1 . Относителен дял на населението със затлъстяване в 27-те страни членки на ЕС
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част от ежедневието почти на всеки през 
този период(2), като основна се счита не-
редовното и неправилното хранене, които 
често водят до свръхтегло(1). Генералният 
директор на Световната здравна организа-
ция д-р Маргарет Чан в своя доклад: “Зат-
лъстяването: идва страшна беда” про-
следява събитията  довели до епидемията 
от това хронично заболяване. Тя посочва, 
че oт важно значение са масовата продук-
ция на консерви, използването на замра-
зени храни, газирани напитки, корнфлейкс 
за закуска и появата на бързите храни(11). 

Факторите за затлъстяването са мно-
гопосочни и ние сме се постарали да ги 
обхванем в нашето проучване, както и в 
нашата комплексна програма.

        
ЦЕЛ И МЕТОДИКА НА 
ПРОУЧВАНЕТО

Целта на настоящото проучване е да 
се направи  анализ  на някои рискови 
фактори, способстващи за възникване и 
развитие на затлъстяването и да се напра-
ви опит за интервенционно въздействие 
върху тях чрез фитотерапия, както и при-
родосъобразен начин на живот (чрез сън, 

физическо натоварване и начин на хране-
не) за регулиране на свръхтеглото.

Проведено е интервенционно проучва-
не от типа „кръстосан дизайн“ (Cross-over 
design). Кръстосаният дизайн позволява 
на всеки един участник да служи като своя 
контрола и за това предоставя по-пре-
цизна сравнителната оценка на ефекта 
(здравния резултат), тъй като се отстраня-
ва естествената вариабилност в индивиду-
алните характеристики на пациентите. 

Логическа единица на наблюдение  са 
пациенти с наднормена телесна маса и 
затлъстяване, лекувани  по фитотерапев-
тични методи и рецептура  на проф. д-р 
Памуков. 

Използвани методи: Метод на кри-
тичен анализ и синтез, клинико инстру-
ментален метод, анкетен и статистически 
методи.

Период на проучване: 2013 – 2015 г.
Брой и характеристика на обхванати 

лица 
В проучването са участвали 238 лица 

със средна възраст от 38,15 години ± 11,12 
години, от които 19 (8,0%) мъже и 219 
(92,0%) жени. Прави впечатление, че жени-

те много по-често са склонни да възприе-
мат здравословен начин на живот и про-
менят своите навици с оглед подобряване 
на визията и здравето. 

Респондентите са категоризирани за ин-
декс на телесна маса (ИТМ), според препо-
ръките на Експертния комитет на СЗО (2011)  
в три групи: нормално или желано тегло - от 
18.5 до 24.99 кг/м2; наднормено тегло – 
ИТМ ≥ 25 и затлъстяване - при  ИТМ ≥30. 

Качество на живот преди приема на 
Слим Пам и комплексния подход, съста-
вени от Иновативния и изследователски 
център по биомедицина, биотехноло-
гии и фитотерапия. 

Много от пациентите имат проблеми oт 
личен характер, свързани със затлъстява-
нето (фиг. 2).

   
ЕФЕКТ НА ФИТОТЕРАПИЯТА И 
КОМПЛЕКСНИЯ МЕТОД

През първата половина на XVI век 
Парацелз открил, че много болести въз-
никват поради липса на някои химически 
вещества в организма, които трябва да се 
въведат с лечебни растения, за да се по-
стигне оздравяване. При затлъстяването 
често се стига до нарушаване на обмяната 
на веществата. 

Иновативната комбинация Слим Пам 
подобрява смутената въглехидратна, 
мастна и водно-солева обмяна и йонното 

съдържание. Подобряват се функцията на 
храносмилателната система и процесите 
на храносмилане. С употребата на бил-
ковото средство се цели да се стимулира 
редукцията на излишните мазнини без 
да се налага организмa да се изтощава от 
недохранване. Също така  Слим Пам регу-
лира ендокринната система, като забавя 
процеса на стареене.  (Табл. 1) 
 Преди употребата на Слим Пам 

средното тегло на анкетираните е било 
75,62 кг. ± 12,07 кг в интервала 50-122 кг.
 Средното отслабване от Слим Пам 

е 8,50 кг. ± 5,55 кг. в интервала 0-25 кг., ко-
ето е сигнификантно повече (p<0,001) от 
това на предишни диети – 6,24 кг. ± 4,21 кг. 
в интервала от 0 до 20 кг.
 Индексът на телесна маса понас-

тоящем е със средна стойност в зоната на 
нормалното тегло – 23,90 кг. ± 3,29 кг/м2 в 
интервала от 18,38 кг до 37,03 кг, докато 
преди употребата на Слим Пам е бил сиг-
нификантно (р<0,001) по-висок, със средна 
стойност в зоната на наднорменото тегло–
27,37 ± 3,66 кг/м2, в интервала от 19,71 до 
43,74.
 Разпределението на телесните 

мазнини се установява  чрез измерване 
на съотношението талия/ханш, което 
трябва да е по-малко от 1,0 за мъжете и 
0,85 за жените. Средното намаление в този 
показател от метода Слим Пам е сигнифи-

Фигура 2: Честотно разпределение на анкетираните по отговорите на въпроса „Имате 
ли проблеми от личен характер, свързани със затлъстяването?“

Таблица 1: Вариационен анализ на свързаните със спазването на метода Слим Пам показатели

Показатели Брой Min Max X SD

Килограми преди употребата на Слим Пам 236 50 122 75,62 12,07

Продължителност на метода Слим Пам (дни) 236 30 1640 233,90 213,45

Свалени килограми 236 0 25 8,50 5,55

Свалени см от талията 29 0 18 4,41 4,31

Свалени см от ханша 29 0 14 4,23 3,55

Килограми понастоящем 177 50 116 66,51 11,34

Ръст (см) 224 151 187 165,93 5,71

BMI преди употребата на Слим Пам (kg/m2) 170 19,71 43,74 27,37a 3,66

BMI след употребата на Слим Пам (kg/m2) 170 18,38 37,03 23,90b 3,29

Талия мъже (см) 3 81 117 102,67 19,09

Талия жени (см) 19 66 104 80,11 10,22

Ханш мъже (см) 4 92 119 104,00 11,17

Ханш жени (см) 18 89 122 102,08 11,02

Съотношение талия/ханш мъже 3 0,79 1,08 0,95 0,15

Съотношение талия/ханш жени 18 0,70 0,91 0,79 0,07
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кантно повече (p<0,001) от това достигнато 
от  предишните диети. Средната обиколка 
на талията при жените 80,11±10,22 см е в 
границите на нормалната (70-90 см), как-
то и средното съотношение талия/ханш 
0,79±0,07 е в границите на нормалното 
(0,71-0,85).
 Свалените от талията сантиме-

три при жените са в границите на 0-18 
см, а като средна стойност 4,41±4,31см; 
Свалените от ханша сантиметри са средно 
4,23±3,55 см в интервала 0-14 см;
 Средната обиколка на талията при 

мъжете 102,67±19,09 см надхвърля незна-
чително границите на нормалната (до 100 
см), а средното съотношение талия/ханш 
0,95±0,15 също е малко над нормалното 
(0,78 - 0,94);
 различните букви по вертикалата 

означават наличие на сигнификантна раз-
лика (p<0,001)

Подобряване на качеството на 
живот чрез иновативния интегриран 
подход: фитотерапевтичната добав-
ка Слим Пам в комбинация със 
сън, движение и здравословно 
хранене.

Според нашия иновативен 
метод сънят, комбиниран с  ми-
кроелементите и витамините, 
подадени на организма чрез 
Слим Пам е важен за правилната 
обмяна на веществата, добрата 
физическа форма, енергичността 
и настроението на пациентите. 

В нашето ръководство обръ-
щаме специално внимание на па-

циентите си да спят поне по 8 часа на нощ 
– дълбок и спокоен сън.  От табл. 2 става 
ясно важността на спазването на този еле-
мент от нашия комбиниран иновативен 
подход. В алгебричен план и трите изслед-
вани показатели – Свалени кг от предишни 
диети, Свалени килограми чрез метода 
Слим Пам и Свален ИТМ  чрез Слим Пам са 
с по-ниски средни стойности при  лицата, 
имащи  проблеми със съня. Таблицата де-
монстрира и по-добрата ефективност на 
иновативния комплексен подход Слим Пам 
в сравнение с предишни диети.

Нашият екип подробно запознава рес-
пондентите с последващите усложнения 
в здравословното им състояние, ако не се 
предприемат необходимите комплексни 
здравни грижи, включващи: фитотерапия, 
8 часа сън, здравословно хранене и раз-
умна двигателна активност. От таблица 3 
се виждат съпътстващите здравословни 

проблеми при изслед-
ваните пациенти с 
наднормено тегло.  

Резултатите от 
фиг. 3 показват, че на 
въпроса “Повлияват 
ли се здравословните 
Ви проблеми след 
употребата на Слим 
Пам?“:
 Най-голям 

процент (84,5%) от 
анкетираните са посо-
чили отговора „Имам 
добър резултат“, след-
вани от „Не мога да 
преценя“ с 10,5%;
   1,3% счи-

тат, че резултатът е слаб, и при 2,9% – няма 
резултат .

Отчитат се подобрения в качеството на 
живот на анкетираните и положителни про-
мени в рисковото поведение.

На  Фиг. 4 се вижда, че на въпроса “Как 
оценявате ефекта от провежданото фито-
терапевтично лечение върху Вашето ка-
чество на живот?“:

• Най-голям процент 89% (212 лица) 
от анкетираните са посочили отговора 
„Добър“, следвани от „Не мога да преценя“ 
с 6% (15 лица);

• Само един (0,4%) счита, че резулта-
тът е незадоволителен.

Вероятно участниците дават поло-
жителна оценка на приложения метод, 
поради факта, че могат по-успешно да 
контролират своето състояние, норма-
лизирайки теглото си. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настояшата разработка представлява 

едно иновативно решение на актуален и 
задълбочаващ се здравен проблем. При за-
тлъстяването често се стига до нарушаване 
на обмяната на веществата. 

Иновативната формула на Слим Пам 

подпомага правилната обмяна на веще-
ствата в oрганизма и редукцията на те-
глото. Изследванията демонстрират, че 
при използването на фитотерапевтичната 
добавка от проф. Д-р Памуков Слим Пам, 
комбинирана с природосъобразен интег-
риран подход – пълноценен сън, хранене 
и движение, пациентите редуцират значи-
телно повече теглото си, нормализирайки 
ИТМ по-бързо, трайно и неизтощително, 
отколкото при други анализирани методи. 

Следва да се отбележи, че Слим Пам в 
комбинация с комплексния интегриран 
подход допринася за профилактика, поло-
жителни промени в рисковото поведение и 
подобряване на състоянието на пациенти с 
редица хронични заболявания като хипер-
тония, колит, гастрит, диабет и др. В резул-
тат мнозинството от пациентите (89%) отчи-
тат подобрения в качеството си на живот.
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Таблица 2: Сравнителен анализ на свалените килограми и  ИТМ  
при имащите проблеми със заспиването, неспокоен сън или нощен 
сън под 8 часа и останалите участници в проучването

Показатели

Имащи проблеми 
със заспиването, 

неспокоен сън 
или нощен сън 

под 8 часа

Пациенти с 
пълноценен 

сън Р

X SD X SD

Свалени килограми 
от предишни диети

5,63 4,22 6,90 4,16 0,171

Свалени килограми 
чрез Слим Пам

8,21 5,71 8,85 5,34 0,221

Свален ИТМ 3,29 2,19 3,66 1,88 0,241

Таблица 3: Честотно разпределение на анкетираните 
по наличие на някои хронични неинфекциозни 
заболявания

Заболяване Брой
Относителен 

дял (%)
Sp

Хипертония 46 19,3 2,6

Колит 44 18,5 2,5

Гастрит 37 15,5 2,3

Проблеми с 
щитовидната жлеза

21 8,8 1,8

Диабет 8 3,4 1,2

Фигура 3: Честотно разпределение на анкетираните по отговорите на въпроса „Повлияват 
ли се здравословните Ви проблеми след употребата на Слим Пам?“ (липсват данни за двама 
от анкетираните)
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ефекта от провежданото фитолечение върху Вашето качество на живот?“

Авторът Роксандра Д. Памукова е рационализа-
тор и изобретател, докторант на медицинските 
науки във Факултетa по обществено здраве към 
Медицинския университет, София.  Тя отговаря за 
иновационните и научно-изследвателските про-
екти в Иновационния и изследователски център 
по биомедицина, биотехнологии и фитотерапия 
и Пам Медика. Преди да започне работа в Пам Ме-
дика тя придобива солиден мениджърски и консул-
тантски опит в Лондон във водещи глобални ино-
вативни компании като Novartis, Microsoft, British Petroleum и др, както и в британското 
правителство – Департаментът за бизнес, иновации и образование. Също така, тя е с 
професионален опит от Научно-практическата база по фитотерапия към МНЗ, къде-
то сътрудничи на проф. д-р Памуков в медицинската и иновационно-изследователска-
та дейности. 

 През 2014 г. е избрана за член на управителния съвет на Съюза на изобретателите 
в България, където отговаря за Международните  отношения.  Удостоена е с професио-
нални и академични награди.
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Ябълката (Malus domestica Borkh.) е 
дърво от рода Malus, принадлежащ към се-
мейство Розоцветни (Rosaceae). Тя е един 
от най-широко отглежданите овощни ви-
дове на умерения и субтропичния климат, 
като по площи и производство се нарежда 
на 4то място след гроздето, цитрусовите и 
бананите.

През периода 2004 – 2013г. площите в 
световен мащаб постепенно се увеличават 
от 4 768 679 до 5 217 601 ha, а годишната 
продукция нараства от 62,6 до 80,8 млн. 
тона (фиг. 1).

Най-много площи към 2013г. има в Ки-
тай 2 410 170 ha, Индия 312 000 ha и Полша 
193 439 ha, като при тях увеличението им 
спрямо 2004 г. е съответно с 28,3, 55,1 и 

10,4%. За същият период най-съществено 
е редуцирането на  насажденията в Руска-
та Федерация (с 53,7%), Турция (43,9%) и 
Иран (32,9%). 

Най-голям дял в световното производ-
ство на ябълки се пада на Азия, следвана 
от Европа и Америка. Незначителен дял в 
производството на ябълки имат Африка и 
Океания (фиг. 2). 

Безспорен лидер в производствоно на 
ябълки през последните години е Китай с 
продукция над 39 млн. тона, което е 49,1% 
от световното производство. Следват САЩ 
с около 4 млн. тона (5,1%), Турция и Полша 
с около 3,1 млн. тона, т.е. 3,9%. При оста-
налите страни процентът на продукцията 
е под 2% (фиг.3). Много добре е развито 

ябълкопроизводството във 
Франция, Ирак, Чили, Япо-
ния, Аржентина, Южна Аф-
рика, Нова Зеландия и др. 
(Джувинов и др., 2002).

Делът на България е 
символичен – едва 4799 
ha, което е 0,14% от све-
товното производство на 
ябълки. Този незначителен 
дял се дължи основно на 
промяната в собствеността 
и естеството на използва-
не на земеделските земи, 
настъпили след 1990 г., 
довели до намаляване на 
ябълковите насаждения, 
средните добиви и оста-

рялата сортова структура. Най-
много ябълки се произвеждат 
в Южен централен, следван от 
Югозападен, Югоизточен, Севе-
роизточен, Северен централен и 
Северозападен район (фиг. 4).  

Широкото разпространение 
на ябълката се дължи от една 
страна на адаптивния й потен-
циал към различните почвено 
климатични условия, а от друга 
на огромния набор от сортове –
над 10 000. Въпреки това про-
мените в климатично отншение 
и непрекъсното променящите 
се изисквания от страна на кон-
суматорите налагат постоянно 
обновяване  и усъвършенстване 
на сортовия състав. Желанието 
на хората да консумират еколо-
гично чиста плодова продукция 
поставя пред селекционерите 
нови изисквания. Във всички 
страни, развиващи селекционна 
дейност при ябълката, основ-
ните критерии при създаването 
на нови сортове са повишаване 
на качеството на продукцията 
и родовитостта им, по-продъл-
жителен срок на съхранение 
на плодовете, рано встъпване 
в плододаване и по-слаба рас-
тежна сила на дърветата, късен 
цъфтеж, голямо значение се 
отдава и на устойчивостта им 

Състояние на ябълковото 
производство 
и селекционни цели

Станислава Димитрова, Димитър Сотиров
Институт по земеделие, 2500 Кюстендил 

E-mail: stani_di@abv.bg

Източник: www.faostat3.fao.org. 

Фиг. 1. Реколтирани площи (ha) и производство на ябълки (t) в света.

Фиг. 2. Разпределение на производството по 
континенти, средно за   2010-2013 г.

Източник: www.faostat3.fao.org. 

Източник: www.faostat3.fao.org. 

Фиг. 3. Десетте основни производители на ябълки в 
света и България за 2013г. (t).

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика“, – реколта 2013г.

Фиг. 4. Разпределение на ябълките в България по райони.
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към болести, с което значително се на-
малява употребата на пестициди (Благов, 
1996; White, 2000; Lukic et al,2005). Други 
основни селекционни цели са скъсяване 
на непродуктивния период на дърветата, 
което може да се постигне чрез създаване 
на нови скороплодни сортове и подхо-
дящи сортоподложкови комбинации, По-
малките по размер дървета позволяват 
създаването на насаждения с по-голяма 
гъстота, което води до по-високи добиви 
от единица площ, по-бързо възвръщане 
на инвестиците и по-висока икономическа 
ефективност от производството на ябълки 
(Вълкова, 1986; Blagov et al., 2009).

Най-широко отглежданите сортове 
ябълки в някои от страните производител-
ки са представени в таблица 1. Плодовата 
продукция  се получава главно от сортове-
те Златна превъзходна и вариетети, Фуджи, 
Червена превъзходна и вариетети, Кокс 
оранжева ренета, Римска хубавица и Грени 
Смит .

Всички тези сортове са създадени в 
края на 18 и 19 век. В резултат на селекци-
онна работа, на по-късен етап са създа-
дени и “по-нови” ябълкови сортове, които 
също намериха своето място в производ-
ството. Такива са Айдъред, Гала и нейните 
вариетети, Джонаголд и вариетети, Елстар, 

Глостер 69, Флорина, Камео, Пинк Лейди, 
Бребърн, Ретина, Ревена, Топаз, Пинова, 
Голдръш и още много други.

В България през последните години 
основните ябълкови сортове, застъпени в 
производството, са Златна превъзходна с 
дял от 19,62%, следван от Червена превъз-
ходна – 9,29%, Грени Смит – 8,51%, Флори-
на – 7,68% и Мелроуз – 6,26%.

В Институт по земеделие – Кюстендил 
в резултат на дългогодишна интродукция, 
селекция и събиране на местни сортове 
е съхранен богат генофонд от над 430 
броя сортообразци. В него са включени 
и отглежданите в миналото т.н. “стари “ 
сортове, които се характеризират с добра 
адаптивна способност, а така също и голям 
брой сортове, които понастоящем дават 
облика на съвременното ябълкопроизвод-
ство. Доста голям е сортовият набор, който 
притежава и устойчивост както на гъбни, 
така и бактериални болести. 

Поетапно са създадени и се поддържат 
колекционни сортиментови насаждения 
(генофонд) на площ от 30 декара, в кои-
то се провежда научно-изследователска 
дейност. От тях през различни периоди са 
проучени редица от сортовете, на които 
е направена преценка по отношение на 
биологичните и стопанските им качества, 

чувствителност на икономически важните 
болести, унаследяване на някои признаци 
от родителските форми в хибридното по-
коление и други (Бойчева-Данчева, 1976; 
Благов, 2011; Джувинов и др., 2014; Соти-
ров и Димитрова, 2014).

Наред с това тук е създаден и богат 
хибриден фонд от ябълкови семеначета, 
за получаването на който като донори са 
ползвани посочените по-горе сортове. 
Тези семеначета са предварително селек-
тирани и отбрани, като са оставени най-
перспективните растения. От тях в резулт 
на проведена целенасочена селекционна 
дейност са създадени най-новите Българ-
ски сортовe ябълки.

През 2010 г. са признати от ИАСАС сор-
товете Мартиника, Елегия, Горана, Бесапа-
ра и Марлена (Заповед  № РД17-54/09.07.10  
на Заместник – министър на земеделието 
и храните), а през 2015г. сорта Сияна (Запо-
вед № РД 12-5/18.03.15 на Министър на зе-
меделието и храните). Част от тези сортове 
са практически устойчиви на струпясване, 
имат относително късен срок на цъфтеж и 
са с много добри вкусови качества на пло-
дове. Всички те са вписани в Официалната 
сортова листа на страната.

Бесапара – 
Сортът е по-
лучен от кръс-
тоска на сорто-
вете Флорина 
и Макфрий. 
Плодовете са 
средно едри 
до едри (180-
200g), широко 
кълбовидни, 

слабо оребрени. Плодовата кожица е 
със светло зелен основен цвят, покрита 
почти изцяло от светло червен покровен 
цвят. Плодовото месо е твърдо, сочно, с 
много добро качество. Плодовете узряват 
през втората половина на септември и се 
съхраняват добре. Дървото е с умерена 
растежна сила, родовито и устойчиво на 
струпясване. Плодоноси редовно, главно 
върху едно- и двугодишна дървесина.

 Горана – 
Получен е от кръстоска между сортове-
те Прима и Купър 4. Плодовете са едри 
(180-225g), кълбовидно-конични, със слаб 

восъчен налеп. 
Плодовата ко-
жица е зелено-
жълта, покрита 
с тъмно червен 
покровен цвят. 
Плодовото месо 
е твърдо, кре-
маво оцветено, 
сочно, ароматно 
с много добро 
качество. Плодовете узряват между 20 и 
30 септември  и при обикновени условия 
се съхраняват добре до края на януари. 
Дървото е с умерена растежна сила, слабо 
чуствително на струпясване. Плодадава-
нето е главно върху едно- и двугодишна 
дървесина и редовно.

 Елегия – 
Получен от ком-
бинацията Прима 
х Купър 4. Пло-
довете са средно 
едри до едри 
(170-180 g), ко-
нични  със слаб 
восъчен налеп. 
Плодовата ко-
жица е със зеле-
но-жълт основен цвят, покрита с размита 
червенина. Плодовото месо е твърдо, със 
слабо изразено зеленикаво оцветяване, 
сочно, ароматно и с много добри вкусови 
качества. Плодовете узряват през втората 
половина на септември. Съхраняват се 
много добре до края на февруари. Дърво-
то е с умерен до силен растеж, формира 
относително широка корона. Проявява 
слаба чуствителност към струпясване. 
Плододава редовно и е високо родовито. 

 Марлена –
Получен е от 
кръстоска на Фло-
рина с Макфрий. 
Плодовете са 
средно едри до 
едри (170-210 
g), закръглено 
конични  до къл-
бовидни  със слаб 
восъчен налеп. 
Плодовата кожица е зелено-жълто оцве-
тена, покрита почти изцяло със светло 

Таблица 1. Основни ябълкови сортове по страни

Китай Златна и Червена превъзходна, Муцу, Фуджи, Грени Смит

Турция Грени Смит, Фуджи

Великобритания Брамли, Кокс оранжева ренета, Роял Гала, Джонаголд, Бребърн, Фиеста

Германия Златна превъзходна, Елстар, Джонаголд, Глостер 69

Италия Златна и Червена превъзходна, Грени Смит, Гала, Бребърн, Фуджи

Австрия Златна превъзходна, Айдъред, Джонаголд, Гала, Елстар, Бребърн

Испания Златна и Червена превъзходна, Гала, Грени Смит

Полша Айдъред, Джонаголд, Златна превъзходна, Шампион, Гала, Кортланд

Унгария Джонатан, Айдъред, Златна превъзходна, Джонаголд

Франция
Златна и Червена превъзходна, Гала, Грени Смит, Бребърн, Айдъред, 
Глостер 69

Чехия
Айдъред, Златна превъзходна, Спартан, Джонаголд, Бохемия, Шампион, 
Топаз

Македония
Айдъред, Златна и Червена превъзходна, Грени Смит, Шарден, 
Джонаголд

Сърбия
Айдъред, Златна и Червена превъзходна, Джонаголд, Грени Смит, Муцу, 
Глостер69

Румъния Джонатан, Златна превъзходна, Старкримсон, Густав, Калтерер, Бомер

България Златна и Червена превъзходна, Грени Смит, Флорина, Мелроуз
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червен покровен цвят. Плодовото месо 
е твърдо, със слабо изразен жълтеникав 
отенък, сочно и с много добро качество. 
Плодовете узряват през втората половина 
на септември и се съхраняват до януари. 
Дървото е с умерена растежна сила и е 
практически устойчиво на струпясване. 
Формира прибрана корона, която по-къс-
но, вследствие на обилния плодов товар, 
се отваря и заобля. Притежава висока и 
редовна родовитост.

Мартиника – 
кръстоска между 
Прима и Секай 
Ичи. Плодовете са 
средно едри до 
едри (175-200 g), 
кълбовидно-ко-
нични. Плодовата 
кожица е светло 
зелена,  покрита 
частично на пет-

на и повлекла от червен покровен цвят. 
Плодовото месо е твърдо, хрупкаво, бе-
лезникаво до жълто оцветено, сочно, с лек 
аромат и много добро качество. Плодовете 
узряват към края на септември и се съхра-
няват добре до януари. Дървото е с умерен 
до силен растеж, формира широка корона 
и е устойчиво на струпясване. Плодоноси 
редовно и дава високи дибиви.

Сияна – Сор-
тът е получен 
от кръстоска на 
сортовете Фло-
рина х Макфрий. 
Утвърден е за 
нов сорт през 
2015г. Плодовете 
са средно едри 
(130-150g), ко-

нично-кълбовидни, изравнени по форма 
и големина. Основният цвят на плодовата 
кожица е зеленикав до жълто-зелен, а по-
кровният е равномерно разпределен по 
цялата плодова повърхност. Той е светло 
червен, като по огряваната от слънцето 
страна е  по-тъмно червен. Плодовете са 
покрити със слаб восъчен налеп. Плодо-
вото месо е кремаво, нежно, сочно, с лек 
аромат и много добро качество. Плодовете 
узряват около 20-25 септември и се съхра-
няват до януари при обикновени условия. 

Дървото е с умерена растежна сила и ус-
тойчиво на струпясване. Върху подложка 
ММ 106 дърветата плодоносят на втората 
година след засаждането им, има редовна 
и добра до много добра родовитост.

Заключение
В световен мащаб през последните 10 г. 

се наблюдава тенденция за увеличаване на 
площите заети с ябълки и получената про-
дукцията. Най-висок дял на производство-
то се пада на Азия и по-конкретно на Китай 
и Индия, в които страни производството 
нараста с най-бързи темпове. От Евро-
пейските страни с най-висок дял в произ-
водството на ябълки е Полша. Въпреки, 
че в България навсякъде има подходящи 
условия за отглеждане на ябълка делът и 
в световното производство е крайно не-
задоволително. За да се подобри това със-
тояние е наложително както увеличаване 
на площите също така и подобряване на 
технологиите на отглеждане за получаване 
на по-високи добиви. При селекционната 
работа с ябълката се работи в три основни 
направления за подобряване на сортимен-
та – интродукция, отбор и изучаване на 
генетичните ресурси, в резултат на което 
са създадени редица нови сортове, в т.ч. и 
у нас, които притежават ценни биологични 
и стопански качества. Същите биха могли 
да намерят място в производствената 
практика. 
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има съществен принос за изграждането на  
американската фирма Чипуъркс (Chipworks) 
като световно признат лидер в патентни-
те и техническите проучвания за най-голе-
мите световни компании за полупроводници 
и електроника. Нейните обширни познания 
за технологичните продукти и по стратеги-
чески въпроси, свързани с интелектуалната 
собственост й позволяват да осигурява без-
ценна експертиза и насоки за клиентите на 
Чипуъркс. Джулия Елвидж е призната за един 
от най-влиятелните стратези в областта 
на интелектуалната собственост от спи-
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лия се присъединява към Чипуъркс през 1994 
година, когато фирмата е все още в начален 
стадий. Избрана е за президент през 2003 го-
дина.


Фирми с добър собствен портфейл от па-
тенти, трябва първо да определят кои патен-
ти трябва да запазят за отбранителни цели. Те 
трябва да бъдат снети от внимание при съз-
даването на стратегия за продажба или ли-
цензиране на интелектуалната собственост.

Следващата стъпка е да се идентифицират 
тези патенти, които са подходящи за лицензи-
ране и / или които могат да бъдат продавани 
като излишък.

Лицензирането 
и продажбата 
на патенти 
като част от 
стратегията за 
интелектуална 
собственост

Джулия ЕЛВИДЖ
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За увеличаване на възвръщаемостта на ин-

вестициите от патентното портфолио собстве-
ниците на патенти трябва да определят кое е 
по-изгодно: продажби или лицензиране.


Когато говорим за лицензиране става дума 
за споразумение, в което е договорено парт-
ньорство между собственика на определен 
интелектуален продукт (ИП) и друга страна, 
когато притежателят на ИП (лицензодателят) 
дава разрешение за използване на неговия 
ИП на друго лице (лицензиант), въз основа 
на разпоредбите на договор. В споразумени-
ето обикновено се посочва, че лицензиантът 
дава съгласие за използване на ИП в различ-
ни приложения срещу договорено възна-
граждение.

Като цяло лицензираният патент обещава 
високата обща възвръщаемост на портфо-
лиото от интелектуална собственост, защото 
собственикът на ИП може да лицензира един 
и същи актив или портфейл за редица различ-
ни лицензополучатели. От друга страна, това 
може да отнеме от три до пет години, за да се 
реализират значителни приходи от лицензи-
ране. Освен това лицензирането е съпътства-
но от множество потенциални рискове, вклю-
чително спорове, аргументи за инвалидност 
и прочие.


Все-повече и по-чести стават продажбите 
на патенти или трансферите на патенти, при 
които и двете страни, притежателят на ИП и 
купувачът са печеливши.


Свързан с лицензирането и продажбите на 
патенти се провежда широк дебат за количе-
ството патенти, в сравнение с качеството. Ма-
кар че тези термини се използват като взаимо-
заменяеми, те са различни понятия. Качество-
то обикновено се отнася до правните аспекти 
на патента. Висококачествените патенти отго-
варят или надвишават изискванията на зако-
на за патентоване. Стойността на един патент 
обхваща бизнесаспекти, пазарната стойност 
на технологията, която е включена в проду-
ктите и услугите, които се продават на пазара. 
Макар тенденцията е да се фокусира върху 
качеството, най-добрата стратегия за техноло-
гични компании е изграждането на портфейл 
с достатъчно количество патенти и достатъч-
но качествени патенти. Когато достатъчно 
ценни патенти са подкрепени от достатъчно 
допълнителни патенти, потенциалните лицен-
зополучатели или купувачи ще осъзнаят, че е 
безполезно да се мисли за компрометиране на 
целия портфейл.


Общопризнато е правилото, че 3 - 5% от па-

тентите в едно голямо портфолио са “ценни.”


Успешните продажби и лицензионни сдел-
ки изискват задълбочена подготовка преди 
първоначалния контакт с потенциален парт-
ньор или купувач.

При подготовката за лицензиране или 
продажба на патенти, изготвянето на патентен 
каталог се явява един безценен актив. Този 
каталог идентифицира най-стратегическите 
патенти, представя стойността на патентите и 
включва данните, необходими за осъществя-
ването на успешни стратегии за осигуряване 
на приходи. Задачата за разработване и под-
държане на добре проучен, подреден и доку-
ментиран каталог не е тривиална.

Патентният каталог предоставя възмож-
ност за вземане на решения за това какво 
да се прави със съществуващия портфейл. 
Пазарната карта на патентите ориентира и 
свързва определени взаимосвързани патент-
ни групи с потенциалните пазари и иденти-
фицира потенциални партньори за лицензи-
ране или продажба. След като се установят 
потенциалните възможности и се обмисли 
кампания за представяне на патентите се из-
готвя Карта на патентованите продукти, в ко-
ято е разработен технически и правен анализ 
(technical and legal due diligence) на патентите 
и се определя силата на портфейла. 

Цялостният технически и правен анализ 
предоставя необходимите доказателства за 
патента и гарантира, че той има определена 
стойност. Анализът варира от едно базово и 
бързо проучване на патента онлайн до пълен 
анализ за избягване на нарушения.


Основна тежест в изготвянето на тези до-
кументи има определянето на тези 3 -5% цен-
ни патенти и разделянето им от останалите, 
тъй като купувачите изискват предоставяне-
то на доказателства за стойността на патента 
и очакваното покачване на цената му.


Стратегията за интелектуална собственост 
се очертава като ключов компонент при из-
граждането на бизнес стратегии, в нарастващ 
брой фирми. 


Увеличаването на броя на патентите и на 
собствениците на патенти, които се интере-
суват от деблокирането на своите патенти са 
катализатор за генериране на по-конкурентна 
среда за продажби и лицензиране на патенти. 

Ягодите, малините, къпините, френски-
те грозда (черно /касис/, червено и бяло), 
бодливото грозде, аронията, боровинката, 
облепихата и др. се отнасят към дребно-
плодните овощни видове или така нар. яго-
доплодни култури. Докато първите четири 
са по-традиционни култури, то аронията, 
боровинката, облепихата и бодливото (нем-
ско, цариградско) грозде са по-непознати, но 
навлизащи все повече в ежедневието, зара-
ди ценните съставки, които съдържат. На-
пример най-ценното качество на плодовете 
на облепихата е намиращото се в плодовото 
месо и семената облепихово масло, което е 
поливитаминен концентрат, съдържащ вит. 
А, каротиноиди, вит. Е, вит. К1, стеарини и 
голямо количество наситени и ненаситени 
мастни киселини. Притежава бактерицидно 
и болкоуспокояващо действие. Плодовете на 
ягодоплодните имат превъзходни вкусови 
качества, високо съдържание на витамини, 
минерални соли, захари и др. и са подходя-
щи както за прясна консумация, така и за 
преработка.

В сравнение с останалите овощни видове 
те могат да бъдат успешно и ефективно от-
глеждани в широк диапазон от почвено-кли-
матични условия в продължение на 10 - 25 г., 
с изключение на ягодата.

Всички ягодоплодни са изключително 
подходящи за отглеждане в дворните гра-
дини. Те започват рано да плододават, дават 
високи и почти сигурни добиви още през 
първите години, когато останалите овощ-
ни видове само растат, без да плододават. 
Ягодата дава добиви още на първата година 
след засаждането, а останалите на 3-та и 4-та 
встъпват в плододаване. При това от малки 
площи се получава значителна продукция. 
Плодовете им започват да зреят в края на 
пролетта и началото на лятото преди плодо-
вете на другите овощни и зеленчукови видо-
ве. Размножават се бързо. Има бърза възвръ-
щаемост на капиталните вложения – 50-60%
през първата година от създаването на 

насажденията с ягодови и ремонтантни ма-
линови сортове и през втората и третата за 
останалите малинови сортове, къпината и 
касиса.

В ЕС се наблюдава голямо търсене на ма-
лини, ягоди и боровинки.

През последната година производството 
на малини у нас скочи почти двойно. При-
чините са няколко: първата е покачването 
на цените на малиновите плодове; втората 
е включването на малините в схемата за об-
вързано подпомагане на плодове (от всички 
ягодоплодни само ягодите и малините са 
включени); третата е намалялата реколта в 
международен мащаб, при основните произ-
водители САЩ, Чили и до някъде Сърбия, по-
ради неблагоприятни климатични условия; 
четвъртата е все по-нарастващата популяр-
ност на червените плодове заради съдържа-
щите се в тях антиоксиданти и полезните им 
свойства за организма. 

В България селекционната дейност при 
ягодата и малината е започнала през 40-те 
и 50-те г. на миналия век. Създадени са осем 
малинови и четири ягодови сорта.

БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ МАЛИНИ
С ценните си биологични и стопански 

качества българските сортове се наложиха, 
като едни от водещите в малинопроизвод-
ството. С тяхно участие са създадени редица 
сортове, между които и съвременни, и перс-
пективни – Кокинская, Алый парус, Бальзам, 
Брянская, Метеор, Солнышко, Каскад, Скром-
ница, Спутница и ремонтантния Бабье лето.

В миналото те са намирали приложение в 
производството, а сега заемат важно място в 
съвременните селекционни програми, като 
донори за:
 ниски и изправени издънки – Люлин и 

Самодива; 
 родовитост – Български рубин; 
 устойчивост на ниски температури – 

Самодива.
Те са продукт на конкретните екологични 

Дребноплодни овощни 
видове. Български сортове 
малини и ягоди

Веселка Антонова, ИЗ – Кюстендил
veselka__antonova@abv.bg
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условия, което позволява по-пълното про-
явяване на наследствените им признаци и 
свойства.

Български ру-
бин (Prusia x Lloyd 
George)

Растенията са 
умерено до силно 
растящи. Издънко-
образувателната 
способност е 
много добра. Из-
дънките са здрави, 

изправени и високи. При подходяща резитба 
за съкращаване, могат да се отглеждат и без 
опорна конструкция. Сравнително рядко са 
покрити с дребни шипчета. Двегодишните 
издънки са сивобелезникави. Плодните 
клончета израстват върху 2/3 от дължината 
им. Листните петури са тъмнозелени, големи, 
сравнително гладки до слабо нагънати по 
проводящите снопчета, с леко завит надолу 
връх.

Плодовете са средно едри до едри, тъпо-
конусовидни до леко удълженоконусовидни, 
интензивно тъмночервени, с рубинов отте-
нък и гланц. Откъсват се лесно и почти не 
окапват. Семенцата са дребни и не се усещат 
при консумация. Плодовото месо е умерено 
плътно, нежно, сочно, с много приятен слад-
ко-кисел вкус и аромат.

От българските сортове зрее най-рано, в 
края на юни. Продължителността на берит-
бения период е около 25 дни. При благопри-
ятни условия и подходяща агротехника до-
бива достига 1100–1200 kg/da. Сравнително 
добре понася зимните студове. Чувствителен 
е към по-силните горещини и по-продължи-
телно засушаване, от което плодовете из-
дребняват, потъмняват, омекват и изсъхват. 
Силно чувствителен е на болестта антрак-
ноза (Gleosporium venetum F.) и на дидимела 
(Didimela applanata). Особено подходящ сорт 
за планинските райони с прохладен и по-
влажен климат.

Костинбродска (Prusia x Lloyd George)
Отбран е от същата хибридна комбина-

ция, от която произхожда и Български рубин. 
Растенията и плодовете на този сорт твърде 
много приличат на Бълг. рубин и трудно 
се различават. Основната разлика е, че из-
дънките му са покрити с повече и по-груби 
шипчета. Съществуват и незначителни раз-
личия в биохимичния състав на плодовете, 
като Костинбродска е с по-богат биохимичен 

състав. По добив този сорт отстъпва на Бълг. 
рубин. Двата сорта се отглеждат предимно 
смесено.

Шопска 
алена [Prusia x 
Lloyd George) x 
Newbourgh]

Растенията са 
силно растящи. 
Издънкообра-
зувателната 
способност е 
средна. Издънки-
те са изправени, 
високи, светлоканелени. Слабо са покрити с 
дребни aшипчета. Повече от 2/3 от дължина-
та им е покрита със здраво скрепени плод-
ни клончета. За да се отглежда без опорна 
конструкция е необходимо да се прилага 
по-силна контурна резитба. Листните петури 
са средно едри, леко улейовидни с удължена 
връхна част и умерено нагънати по проводя-
щите снопчета.

Плодовете са средно едри до едри, за-
кръглени до тъпоконусовидни, яркочерве-
ни с блясък и едва забележими власинки. 
При презряване не потъмняват така силно, 
както тези на Български рубин. Съставните 
плодчета са свързани сравнително добре. 
Отделят се лесно от плодовото дъно, но не 
окапват. Семенцата са дребни. Плодовото 
месо е средно плътно, с много приятен слад-
ко-кисел вкус и умерен аромат. Плодовете 
зреят 4-5 дни след Български рубин. Продъл-
жителността на беритбения период е около 
един месец. Родовитостта е много добра, 
1000–1500 kg/da.

Шопска алена се характеризира с ниска 
степен на измръзване на издънките и пъпки-
те. Понася сравнително добре временните 
горещини и засушавания. Чувствителен 
е на дидимела, антракноза, кониотириум 
(Leptosphearia coniothyrium) и Phytophthora.

Подходящ е за отглеждане в по-прохлад-
ните, хълмисти месторастения и по–високи 
полета.

Искра (Lloyd George x Prusia)
Растенията са с умерен растеж и добра 

издънкообразувателна способност. Издънки-
те са средно високи, сравнително по-тънки 
и се нуждаят от опорна конструкция. На цвят 
са червеникавоканелени. Слабо са покрити 
с тънки и къси шипчета. Плодните клончета 
израстват върху 2/3 и повече от дължината 
на издънките. Листните петури са тревисто-

зелени, средно големи, с 
изпъкнала широка осно-
ва и леко извита връхна 
част.

Плодовете са много 
привлекателни – средно 
едри до едри, тъпокону-
совидни до леко удъл-
женоконусовидни, ярко-
червени с тъмновинен 
оттенък и гланц. Откъс-
ват се лесно от плодното 
дъно, без да окапват. 
Съставните плодчета са 
здраво скрепени. Семен-

цата са дребни и при консумация не се усе-
щат. Плодовото месо е сравнително плътно, 
сочно, нежно, с отличен сладко-кисел вкус и 
умерен аромат. Плодовете започват да зреят 
почти едновременно с тези на Шопска алена.

Сортът е много родовит. Има ниска сте-
пен на измръзване, но не понася добре 
горещини и засушавания при зреенето на 
плодовете. Устойчив е на антракноза и сред-
но чувствителен на дидимела. В по-влажни 
райони добива е 900–1000 kg/da.

Ралица [къпинов сорт Theodor Reimers 
х (прашец от 2 къпиново-малинови хибри-
да + Български рубин)]

Растенията са умеренорастящи, издънки-
те им са средно високи, сравнително дебели, 
изправени и с доста дъговидно извита връх-
на част. Покрити са със сравнително груби 
шипчета, разположени гъсто в основната 
част. Двегодишните издънки са тъмнокане-
лено оцветени.

Плодовете са средно едри до едри, за-
обленоконусовидни до леко удължени, ярко-
червени с умерен гланц. Особено неузрелите 
напълно, при беритбата не се отделят така 
лесно от плодовото дъно както при другите 
сортове. Съставящите ги плодчета са здраво 
скрепени помежду си, имат малки власинки, 
а семенцата са сравнително едри. Плодовото 
месо е плътно, сладко-кисело с умерен аро-
мат. Плодовете са подходящи за замразяване 
и преработване.

Родовитостта му е добра. Проявява добра 
устойчивост на студ, на временни засуша-
вания и горещини по време на зреенето на 
плодовете. Отличава се с висока практиче-
ска устойчивост на дидимела, кониотириум 
и антракноза, а също и резистентност към 
малиновата листна въшка, преносител на 
вирусната мозайка.

Самодива 
(Български рубин х 
Шопска алена)

Растенията имат 
умерен растеж и 
добра издънко-
образувателна спо-
собност. Издънките 
са по-изправени, 
по-ниски, дебели и с 
къси междувъзлия. 
Двегодишните са светлокафеникави. По тях 
шипчетата са много малко, почти липсват в 
горната им част. Плодните клончета са по-
къси, разположени върху 2/3 и повече от 
дължината на издънката. Петурите са мато-
возелени, средно едри до едри, закръглени с 
леко извит надолу връх.

Плодовете са средно едри до едри, за-
кръгленоконични до леко удължени, руби-
неночервени с гланц. Не потъмняват при 
презряване. Не окапват и не се разпадат на 
съставните плодчета. Семенцата са дребни 
и при консумация не се усещат. Плодовото 
месо е сравнително плътно, сочно, с приятен 
сладко-кисел вкус и умерен аромат.

Плодовете зреят средноранно, 2-3 дни 
след Български рубин и 3-4 дни преди Шоп-
ска алена. Беритбеният период продължава 
около месец.

По родовитост превъзхожда Български 
рубин с 20 - 30 %. Проявява ниска степен на 
измръзване на пъпките и издънките, поради 
което понася по-добре зимните и повратните 
пролетни студове. Издържа много по-добре 
от Български рубин на временни горещини 
и засушавания. Сравнително по-устойчив 
е на дидимела, кониотириум, антракноза и 
фитофторно гниене. Резистентен е към бак-
териален рак.

Сортовете Люлин и Есенна позлата са 
ремонтантни.

Люлин [(Newbourgh 
x Български рубин) x 
Heritage]

Растенията имат уме-
рен растеж и средна 
издънкообразувателна 
способност. Издънките са 
изправени, сравнително 
дебели, средно високи до 
ниски, с къси междувъз-
лия. През първата година 
са зеленикави, а през втората – кафеника-
воканелени, слабо покрити с къси шипчета. 
Плодните клончета покриват връхната част 
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на издънката с дължина 35-40 cm при лятно-
есенното плододаване и 60-70 cm при про-
летно-лятното. Листните петури са зелени до 
тревистозелени, средно големи, сравнител-
но удължени, със заострен връх.

Плодовете са средно едри до едри, тъпо-
конусовидни до леко удълженоконусовидни, 
интензивночервени, с гланц. Плодовото 
месо е сравнително плътно, сочно, с добър 
до много добър сладко-кисел вкус и умерен 
аромат.

От пролетно–лятната реколта плодовете 
зреят към края на юни, но са малко по-дреб-
ни и разположени на по-рехави плодни 
клонки. При лятно-есенно плододаване 
зреенето започва от последната десетдневка 
на август и продължава до началото на ок-
томври.

Сорт с висока родовитост, 1100–1500 
kg/da. Сравнително устойчив е на дидимела, 
кониотириум и към причинителите на фи-
тофторно гниене. Слабо чувствителен е на 
антракноза.

Сортът представлява интерес за промиш-
лено отглеждане без опорна конструкция 
и само за лятно-есенно реколтиране чрез 
покосяване на плододавалите издънки през 
есента. Подходящ е за райони с надморска 
височина не повече от 650–700 m, с топла и 
продължителна есен.

Есенна позлата [Шопска алена х № 5861 
(Prussia x Lloyd George) x Newbourgh]

Растенията са умеренорастящи, които 
имат средновисоки, сравнително дебели и 
изправени издънки, които са светлоканеле-
ни (двегодишните) и слабо покрити с малки 
шипчета.

Плодовете са много привлекателни на 
външен вид, едри до много едри, тъпоко-
нусовидни до леко удължени, златисти до 
бакъреножълти с умерен гланци. Откъсват 
се лесно, не се разпадат на съставните им 
плодчета и не окапват лесно. Имат дребни 
семенца, които почти не се усещат при яде-
не. Плодовото месо е недостатъчно плътно и 
плодовете не са подходящи за транспорти-

ране. Те са кисело-сладки, ароматни с много 
добри качества.

Плодовете от лятно-есенната реколта 
зреят от 5-10 септември до 15-20 октомври и 
са почти равни по количество на пролетно-
лятната, които зреят от 5-8 юли до началото 
на август.

Сортът има умерена родовитост. Отли-
чава се с добра студоустойчивост и понася 
сравнително успешно почвеното и въздуш-
ното засушаване. При силни горещини обаче 
и при засушаване лятно-есенната реколта 
без напояване е твърде слаба. Чувствителен 
е към дидимела и умерено към кониотириум 
и вирусна мозайка.

БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЯГОДИ
За разлика от българските малинови сор-

тове ягодовите не са намерили разпростра-
нение за промишлено отглеждане.

Биляна [София х 
№ 636 (Gorna Silezia х 
White ananassa)]

Растенията са сред-
но високи до ниски, 
почти изправенорас-
тящи, образуват уме-
рен брой листа и лас-
туни. Листните петури 
са заоблени, плоски, 
светлозелени, почти 
без гланц. Цветоносите 
са дебели, почти изправени, средно високи. 
Цветовете са средно едри до едри, цъфтежът 
настъпва късно.

Плодовете са средно едри, тъпоконусо-
видни, оцветени белезникаво до леко кре-
маво, със слаба руменина откъм огряваната 
страна, почти без шийка, със средно голяма, 
прилегнала, лесно отделяща се чашка и 
дебела крехка дръжка. Семенцата са полу-
потопени. Плодовото месо е белезникаво, 
плътно, почти без кухина, сладко-кисело, с 
подчертан вкус и аромат.

Не е достатъчно родовит. Подходящ е за 
отглеждане само от любители.

София [Mieze Shindler x (Eva Macherauch 
+ Luisa)]

Растенията са изправенорастящи и ви-
соки, през пролетта образуват буйна листна 
маса, а през лятото сравнително слаба и 
малък брой ластуни. Листата са тъмнозелени 
и едри, с гънки по нерватурата, в основата 
улейовидни, а към върха изпъкнали и леко 
извити надолу, едро и заоблено назъбени, но 

с остри връхчета. Цветоносите са дебели и 
наравно с листата, някои дори над тях; цвето-
вете са многобройни и с голямо цветно дъно.

Плодовете са средно едри, заоблени, 
тъмновиненочервени с виолетова отсенка и 
привлекателен гланц, върхът е леко сплеснат 
и пресечен; семенцата са слабо потопени, с 
малка шийка; някои от чашелистчетата са не-
прилегнали. Плодовото месо е плътно, чер-
вено, с характерен за сорта приятно сладък 
вкус и добър аромат. При презряване силно 
потъмняват и омекват.

Сортът е чувствителен на брашнеста мана 
и на бели и червени петна по листата. Под-
ходящ е за ограничено отглеждане в по-про-
хладните райони.

Красавица [Germania x Eva Macherauch]

Растенията са изправенорастящи и висо-
ки, умерено облистени. Листните петури са 
едри, силно нагънати по нерватурата, леко 
улейовидни, едро назъбени и светлозелени. 
Цветоносите са средно дебели, високи и раз-
клонени предимно в горната третина.

Плодовете са средно едри до едри, за-
облени до тъпоконусовидни (понякога със 
слабо пресечен връх), интензивночервени, с 
винена отсенка и привлекателен гланц. Пло-
довото месо е светлочервено, умерено плът-
но, с отличен сладко-кисел вкус и аромат.

Сортът е устойчив на брашнеста мана и 
сиво гниене, слабо се напада от бели и чер-
вени петна по листата.

Родовитостта му е средна и затова е до-

бре да се отглежда в ограничен размер от 
любители, които държат да имат плодове с 
високо качество.

Българска ранна [Surprise des Halles x 
(Braunchvaig + Luisa + Eva Macherauch + 
White ananasse + Blumenchmidova)]

Растенията са жизнени, добре облистени 
и родовити. Плодовете са дребни до средно 
едри с тъпоконусовидна форма и малка ший-
ка. Плодовото месо е плътно и добре оцве-
тено, с много добър вкус и добър аромат. 
Плодовете узряват в края на май, началото 
на юни.

Устойчив е на брашнеста мана и чувст-
вителен към бели и червени листни петна. 
Представлява интерес предимно за любите-
лите и за ранно производство.
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България, като част от ЕС, е изправена 
пред сериозни икономически предизвика-
телства, които изискват осъществяването 
на амбициозна икономическа политика. 
Чрез Иновационната стратегия за интели-
гентна специализация (ИСИС, Стратегията) 
България заявява своята визия за промяна 
в политиката и преодоляване на съществу-
ващите социално-икономически предизви-
кателства.

Разработването и реализирането на Стра-
тегията трябва да се разбира като динамичен 
процес за определяне на най-правилните 
области, върху които да се съсредоточи ин-
тервенцията. 

Необходимо е ефективно партньорство 
за реализиране целите на Стратегията. Цен-
тралната и местната власт, индустрията и 
научните среди, неправителствения сектор 
и всички заинтересова страни е необходимо 
да влязат в непрекъснат диалог за достигане 
до общо разбиране за начините и средства-
та за постигане на икономически растеж. 

Настоящият вариант на ИСИС е част от един 
процес, който ще продължи през годините 
на новия бюджетен период на Оперативните 
програми. В стратегията са обединени изво-
дите, разбиранията, предложенията, опита –
положителен и не само, от проведени мерки 
и действия, обобщени са добри примери на 
успешни политики на други страни, за да се 
определи фокуса на политиката за следва-
щия програмен период. На базата на тради-
циите, индустриалния и научен капацитет 
и потенциал, на базата на конкурентните 
предимства да се планират и реализират 
мерки за решаване на основни предизвика-
телства пред обществото. ИСИС е базирана 
на концепцията за по-широкото разбиране 
на иновациите, не само инвестиции в научни 
изследвания или само в производствения 
сектор, а също така и изграждането на кон-
курентоспособност чрез дизайн и творчески 
индустрии, иновации в социалната област и 
услугите, нови бизнес модели и иновации, 
основани на практиката. 

Интелигентната специализация е “интели-
гентна” по две причини: 
 Определяне на приоритетите от 

страна на политиците в тясното сътрудни-
чество с индустрията; 
 Този процес отчита глобалните тен-

денции, като стимулира бизнеса да бъде ам-
бициозен, но реалистичен от гледна точка на 
това, което може да се постигне, ако обеди-
нят своите възможности в клъстери и мрежи. 

Стратегията съдържа следните основни 
части: 

- Аналитична част, която обхваща соци-
ално-икономически анализ, анализ на капа-
цитета за иновационно и научно-изследова-
телско представяне и анализ на ИКТ и ИКТ  
потенциал. SWOT анализ обобщава изводите 
от анализите; 

- Стратегическа част, в която са формули-
рани визията, стратегическата и оперативни-
те цели за постигане на визията. Предложени 
са основни дейности, свързани с постигане 
на стратегическата цел, с предложен индика-
тивен финансов план; 

- Предложение за ефективно и коорди-
нирано управление на ИСИС с разработен 
механизъм за мониторинг и оценка. 

В аналитичната част са обобщени данните 
и изводите в множество материали, изготве-
ни специално за Стратегията и изготвени във 
връзка с новия програмен период по Струк-
турните фондове. 

На основата на количествен анализ и ка-
чествен анализ е потърсена пресечна точка 
в крос анализ, където се срещат количест-
вената оценка на потенциала на всяка ико-
номическа дейност и качествената оценка. 
Количествената оценка откроява силните 
страни на икономиката. Качественият анализ 
обобщава държавната подкрепа в икономи-
ческите дейности, било чрез Националния 
иновационен фонд, ОПК, НФНИ и други пуб-
лични инструменти. Крос анализът дава пъл-
на оценка как количествените предимства 
се допълват от качествени, което определя 
бъдещия потенциал за ускорено технологич-
но развитие. На основата на предложения от 
страна бизнеса, на установен и заявен инте-
рес от страна на научните среди за участие 
в международни проекти, включително и 
Хоризонт 2020, на базата на оценка на меж-
дународните тенденции, пазарен потенциал 
са определени четири тематични области, 
като са конкретизирани определени проду-
ктови и технологични ниши, услуги и произ-
водства: 

 Информационни и комуникационни 
технологии; 
 Мехатроника и чисти технологии; 
 Индустрии за здравословен живот и 

биотехнологии (включително храни); 
 Нови технологии в креативни (твор-

чески) и рекреативни индустрии. 

Стратегическа цел: До 2020 г. Бъл-
гария да премине от групата на 
“плахите иноватори” в групата на 
“умерените иноватори”. 

На практика тази промяна в индикато-
рите ще се реализира при една ефективна 
политика за насърчаване на: 
  иновации, научни изследвания и 

развитие на човешкия капитал; 
 инвестициите във високотехноло-

гични области, в които България има тра-
диции, създала е специалисти и успешно се 
конкурира на международния пазар; 
 експортно ориентирани индустрии. 
За всяка от четирите тематични области 

са обобщени глобалните тенденции, състо-
янието в България, предизвикателствата и 
предстоящите дейности. Това ще даде въз-
можност по ОП да бъдат предложени съот-
ветните мерки за решаване на идентифици-
раните предизвикателства. 

Подобряването на сътрудничеството 
между изследователските институти и биз-
неса ще изисква комбинации от подходи за 
“активно търсене” и “качествено (научно) 
предлагане”. За доброто сътрудничество е 
необходима и съответната инфраструктура. 
Научната инфраструктура е част от триъгъл-
ника на знанието. Центрове за върхови по-
стижения ще създадат сериозни предпостав-
ки за развитието на авангардни технологии, 
в които имаме създаден научен потенциал. 

Мерките за реализиране на ИСИС ще 
бъдат осигурени финансово основно от 
Оперативните програми ОПИК и ОПНОИР, а 
частта, която остава за сметка на държавния 
бюджет ще бъде за сметка на бюджета на Ми-
нистерството на икономиката за съответната 
година. Постигането на Национална цел 2 
от Програмата за реформи - за достигане на 
инвестициите в НИРД до 1,5 % от БВП до 2020 
г. не е самоцел. Това е гаранция, че държа-
вата насърчава развитието на технологиите, 
създаването на нови продукти и развитието 
на съществуващи, насърчава подобряването 
на образованието, насърчава изграждането 
на необходимата научна и иновационна 

Иновационната 
стратегия за интелигентна 
специализация

Емил Коматичев – експерт, МИ

Авторът представя позицията на Министерството на икономиката и заинтересова-

ните страни във време, когато България е изправена пред сериозни икономически предизви-

кателства, които изискват осъществяването на амбициозна икономическа политика. Чрез 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС, Стратегията) страната 

заявява своята визия за решаваща промяна в националната политиката. Разработването и 

реализирането на Стратегията трябва да се разбира като динамичен процес за определяне 

на най-правилните области, върху които да се съсредоточи интервенцията. Централната и 

местната власт, индустрията и научните среди, неправителствения сектор и всички заин-

тересова страни е необходимо да влезат в непрекъснат диалог за достигане до общо разби-

ране за начините и средствата за постигане на икономически растеж. Настоящият вариант 

на ИСИС е част от един процес, който ще продължи през годините на новия бюджетен период 

на Оперативните програми. В Стратегията са обединени изводите, разбиранията, предло-

женията и опита от проведени действия, обобщени са успешни политики на други страни. 

Съобразена е и с традициите, индустриалния и научен капацитет и потенциал на България. 

ИСИС е базирана на концепцията за по-широкото разбиране на иновациите, не само инвести-

ции в научни изследвания или само в производствения сектор, а също така и изграждането на 

конкурентоспособност чрез дизайн и творчески индустрии, иновации в социалната област и 

услугите, нови бизнес модели и иновации, основани на практиката. 
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инфраструктура. Ролята на стратегията е да 
определи областите с най-голям потенциал 
за растеж и там да бъде насочена подкрепа-
та. 

Процесът на определяне на продукто-
вите и технологични ниши ще продължи 
през целия програмен период на базата на 
непрекъснат диалог с представителите на 
индустрията, научните среди, всички заинте-
ресовани страни, при ежегоден мониторинг 
за проследяване изпълнението на необходи-
мите дейности за постигане на формулира-
ните в Стратегията цели. 
Резултатите от мониторинга ще рефлектират 
върху решенията на Съвета за интелигентен 
растеж за промяна, ако е необходимо на ин-
тервенциите. Регулярно ще бъде правена и 
оценка на постигнатите резултати от незави-
сим външен за системата оценител. 

ОПИК бе една от първите програми, кои-
то стартираха в новия програмен период. До 
момента са одобрени над 500 проекта по три-
те крайни срока за кандидатстване по пър-
вата процедура. Те ще получат безвъзмездно 
финансиране от близо 259 млн. лв. Предстои 
и обявяването на процедурата за “Енергийна 
ефективност за малките и средни предприя-
тия”. Общият размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ по нея е над 176 млн. лв. 

От началото на 2016г. по ОПИК са подпи-
сани 420 договора по първата процедура 
за подобряване на производствения капа-
цитет в малките и средните предприятия. 
Общият размер на предоставената безвъз-
мездна финансова помощ е над 230 млн. 
лв. Възможности за българския бизнес и за 
подобряване на цялостното ни иновацион-
но представяне са и отворените в момента 
процедури за внедряване на иновации 
в предприятията с бюджет от близо 97/8 
млн. лв. и за разработване на иновации от 
стартиращи предприятия, по която ще бъ-
дат предоставени 19,5 млн. лв. 3а нея могат 
да кандидатстват стартиращи предприятия 
с до 3 приключени финансови години, които 
да получат между 50 хил. и 391 166 лв. 

Иновациите са ключова дума за полити-
ката на Министерство на икономиката и на 
правителството, защото без тях не можем 
да постигнем висока добавена стойност, не 
можем да развием експортния потенциал на 
българските предприятия и те да станат кон-
курентоспособни на международните пазари. 

* Докладът е изнесен по време на конференция, 
22.05.2016, Плевен

На 28 май, в град Плевен Съюзът на 
изобретателите в България организира 
научно-техническа конференция на тема 
“Интелектуалната собственост –
основна предпоставка за проекти по 
конкурентоспособност”, като част от 
годишната си програма и подготовка за 
националното изложение “Изобретения, 
Трансфер, Иновации 2016”.  

Актуална 
тематика в 
конференциите 
на СИБ

Конференцията се проведе в  Дома на 
техниката в Плевен с активното сътруд-
ничество на областната организация на 
НТС. В нея с доклади и в последващите 
дискусии взеха участие специалисти от 
Министерство на икономиката, Патент-
ното ведомство, Института по лозарство 

и винарство в Плевен, Професионалната 
гимназия по лозарство и винарство в 
Плевен, специалисти от офиси за тех-
нологичен трансфер, изобретатели и 
специалисти от общината и партньорски 
организации.

“ИЗОБРЕТАТЕЛСТВО 
И ИНОВАТИВНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”  
бе темата на Втората научно-техническа 
конференция, която се проведе на 28 
юни 2016 г. в  Дома на техниката в Дупни-
ца, отново с активното сътрудничество 
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на областната орга-
низация на НТС. В 
рамките на програ-
мата на конферен-
цията беше отбеля-
зана 120-годишни-
ната от рождението 
на академик Георги 
Наджаков, с пред-

ставянето на документален филм и доклад 
от представители на БАН.  Активно участие 
взеха научни работници от Института по 
земеделие в град Кюстендил, както и пред-
ставители на лидера във фармацевтичния 
бизнес “Актавис” - Дупница, на средни учи-
лища от града, изобретатели и специалисти 
в областта на иновациите и индустриалния 
трансфер.

В настоящия брой на списанието публи-
куваме първата част от представените до-
клади по време на конференциите.

Училището е с повече от 125-годишна 
история. Създадено е през 1890 година. 
Притежава и успешно управлява богата 
учебно-техническа база, която включва  
учебна винарска изба, открита през 1892 
година, учебно опитно стопанство с площ 
от 522 дка и модерно оборудвани кабинети 
за професионално обучение

В професионалната гимназия по лоза-
ро-винарство се изучават следните специ-
алности :

- Растителна защита и агрохимия
- Агроекология
- Лозаровинарство
- Трайни насаждения
Специалността растителна защита и 

агрохимия е насочена към опазване на 
растенията и почвата чрез прилагане на  
интегрирана растителна защита, а специал-
ността Агроекология е насочена към про-
изводството на екологично чиста продук-
ция по природосъобразни технологии. В 
специалността Лозаровинарство ученици-
те усвояват професионални компетенции 
за затворен цикъл на производство –
от създаване на лозови насаждения до 
производство на вино, а компетенции за 
създаване и отглеждане на лозя и овощни 
градини чрез прилагане на съвременни 
технологии се изграждат в специалността 
Трайни насаждения.

В гимназията освен традиционните 
учебни програми се провеждат и часове 

Първият етикет на вино е създаден в 
училището, през далечната 1893 година

по учебна практика, практики по европей-
ски проекти в други страни и ученически 
практики в реална работна среда.

Реализацията на учениците съществе-
но се подпомага от тясното сътрудничест-
во с Аграрен университет – Пловдив, със 
индивидуални специалисти по растителна 
защита и агроекология от селскостопан-
ски аптеки и фирми, както и  с ръководи-
тели на стопанства и експерти в коопера-
ции.

В гимназията работи висококвалифи-
циран педагогически персонал, който 
включва доктор на селскостопанските 
науки, трима учители с първа степен на 

Професионална гимназия по лозарство и винарство 

“Александър Стамболийски”, град Плевен

Бисерка Илиева – Директор
Геновева Николова – Зам.директор

Постигнатото никога не е 
достатъчно !

Продължаваме напред!
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професионална квалификация, трима учи-
тели с втора степен на професионална ква-
лификация, четирима с четвърта степен на 
професионална квалификация и трима с 
пета степен на професионална квалифика-
ция. Разработена е и Система за оценяване 
качеството на професионалното обучение, 
чрез която се определя нивото на качест-
вото на професионалното образование в 
училището и се набелязват мерки за него-
вото подобряване.

В периода 2013 – 2015 година, в прове-
дените ученически практики са включени 
143 ученици от специалностите Расти-
телна защита и агрохимия, Агроекология, 
Лозаровинарство, Техника и технология 
на алкохолни и безалкохолни напитки 
и Икономика и мениджмънт. Автори и 
ръководители на проекта са Бисерка Или-
ева – директор на училището, Снежанка 
Петрова - гл. счетоводител и Красимира 
Бакалова – консултант на учениците за из-
бор на практика. Практиките са проведени 
в ППК-Коиловци, фирмата „ИЕ 3000” ЕООД, 
Института по лозарство и винарство, град 
Плевен и ЧТПК ”Зора” – село Върбица. 
Практиките изиграват съществена роля 
за подобряване качеството на професио-
налното обучение, за усвояване на специ-
фични професионални компетентности, за 
улесняване комуникацията между работо-
дателите и кандидатите за работа, обуча-
вани в гимназията и за плавен преход от 
училище към пазара на труда.

В гимназията са организирани и прове-
дени и редица проекти, администрирани 
от ЦРЧР, а именно проекти за мобилност 
с цел практика на учениците и на админи-
страторите, проведеждани през 2004 г., 
2005 г. и 2008 г. в Италия – Сполето, през 
2008 г. в Австрия – Мелк, през 2008 г. в Ав-
стрия – Шотвиен, през 2008 г. в Германия –
Берлин, през 2012 г., 2013 г. и 2015 г. в Ан-
глия – Портсмут и през 2016 г. в Испания –
Малага.

В реална среда и при различни от 
обичайните условия е усвоен иновативен 
опит, подобрена е комуникация на чужд 
език, включително и по професията, усъ-
вършествани са личностните качества на 
участниците, необходими за реализация 
на пазара на труда, повишена е мотивация-
та за реализация в изучаваната професия. 

През 2012 – 2014 година, по проекта 
„EMPATHY“, администриран от ЦРЧР са 
включени 4 партньора, 5 активно работе-
щи учители, 12 активно работещи ученици 
и 65 ученици са ангажирани в сателитни 
дейности.

Ръководството на гимназията, подкре-
пено от учениците, родителите и админи-
страторите неотклонно преследва своите 
стратегически цели към усъвършенстване 
на формите и методите в обучението чрез 
осъвременяване на учебното съдържание, 
оптимална структура на преподаването 
и активно участие на ученика в учебния 
процес.

През 2016 година се навършват 120 
години от рождението на академик Георги 
Стефанов Наджаков. По този повод на 28 
юни 2016 година в Дома на техниката в 
град Дупница бе проведена научно-тех-
ническа конференция на тема „Изобрета-
телство и иновативно предприемачество”. 
В конференцията взеха участие учени, 
писатели, изобретатели, предприемачи 
и политици. Под ръководството на пред-
седателя на Съюза на изобретателите в 
България Марио Христов конференцията 
поде инициатива за изграждането на бюст-
паметник на Георги Наджаков.

Дупница е родното място на бележития 
български физик. Той е първороден син в 
семейството на Стефан и Василка Наджако-
ви. Баща му, който е родом от Прилеп, Ма-
кедония е ветеринарен лекар, а майка му е 
домакиня. Семейство Наджакови заедно с 
четирите си деца (Георги, Надежда, Никола 
и Борис) се местят често и се установяват 
в София.

Първата катедра по атомна физика е 
създадена в Софийския университет след 
избирането на Петър Бенев Пенчев за 
доцент през 1919 година. За интересите 
на Георги Наджаков към атомната физика 

От Дупница 
до Златния медал на мира

съдим както по това, че е бил асистент в 
лабораторията на Петър Пенчев, така и 
по посещенията му в института и на лек-
циите на Мария Кюри в Париж по време 
на специализацията му през 1925 – 1926 
година. Георги Наджаков запазва интере-
са си към атомната физика и през 50-те и 
60-те години на 20 век извършва огромна 
организационна дейност по изграждането 
на атомна експериментална база както на 
връх Мусала, където е построена станция 
за космични лъчи, така и в София, където 
е построен експериментален реактор. 
За ролята му в този процес свидетелства 
негов доклад с обем 10 страници, в кой-
то са изложени вижданията на академик 
Георги Наджаков за развитието на атом-
ната физика в България. Може да се каже, 
че през втората половина на 20-ти век 
Георги Наджаков се занимава основно с 
организация на науката. Най-големият му 
принос през този период е създаването и 
разработването на атомното направление 
в нашата страна. 

Георги Наджаков владее добре стено-
графия, френски и немски език. След изби-
рането му за доцент в Софийския универ-
ситет през 1927 г., чете семестриален курс 

120 години от рождението 

на академик Георги Наджаков  

(26.12.1896 - 24.02.1981)

Доц. д-р Ганка Камишева, 
Институт по физика на твърдото 

тяло – БАН
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по “Експериментална физика”. Вторият 
университетски курс, който Наджаков чете 
е по “Физически основи на електротехни-
ката”. Във Висшето техническо училище в 
София (днес Технически университет) Геор-
ги Наджаков чете курса по физика от 1942 
до 1945 година. 

Академик Георги Наджаков започва 
експериментални изследвания по време 
на специализацията си в Париж. Резулта-
тите от тях са отпечатани в Годишника на 
Софийския университет през 1926 – 1927 
година. Те разглеждат методите за фото-
електрични изследвания в диелектрици. 

През периода от 1927 до 1937 година 
Георги Наджаков отпечатва 13 публикации 
в областта на електростатичната елек-
трометрия. В тази област той разработва 
нова методиката за работа с тях и предлага 
обща формула за трите вида торзионни 
електрометри (квадрантен, бинантен и 
дуантен). По-късно конструира следните 
четири нови типа електрометри: асиме-
тричен (1947), ротационен (с 10 пъти по-
висока чувствителност от електрометъра 
с трептящ електрод) и два нови типа елек-
трометри, защитени с авторско свидетел-
ство.

През 1937 година Георги Наджаков се 
връща към изследване на фотопроводи-
мостта и открива, че в сярата, която е ди-
електрик, под въздействието на светлина 
и електрично поле се появяват свободни 
заряди, които предизвикват трайна по-
ляризация. Той нарича това състояние 
фотоелектретно, а диелектриците с такива 
свойства фотоелектрети. За разлика от 
познатите до тогава електрети, създадени 
под действието на топлина и електрично 
поле, които нарича термоелектрети. За 
откритието на Наджаков съобщава Френс-
ката академия на науките на 22 юни 1937, 
а Гьотингенската академия го избира за 
дописен член през 1940 година. Българ-
ската академия на науките го избира за 
действителен член през 1945 година. От-
критието му е официално признато, което 
има редица практически приложения в 
безвакуумната телевизионна техника, 
рентгеновата дозиметрия, оптоелектро-
никата и оптичния запис на информация. 
В електрофотографията с фотоелектрети 
могат да се правят снимки с голяма разде-
лителна способност от спътник. С изслед-

вания в тази област започва създаването 
на копирната техника. Разликата между 
електрофотографския и днес използвания 
ксерографски образ е, че ксерографския 
образ се запазва само няколко секунди, а 
електрофотографския съществува на тъм-
но безкрайно дълго време. 

Георги Наджаков има още едно откри-
тие, което е съвместно с докторанта му 
Разум Андрейчин. През 1926 година при 
облъчване на сярна фотоклетка с промен-
лива светлина Наджаков открива ново 
явление, което първоначално приема 
за особена форма на ефекта на Бекерел. 
Резултатите от изследването показват, че 
когато електродите са от различен метал 
ефектът е много по-силен отколкото, ако 
двата електрода са еднакви. Така е открит 
нов контактно потенциален фотоволта-
ичен ефект. Той се наблюдава когато два 
различни метала са в контакт с предвари-
телно осветен изолатор (сяра). Наблюдава 
се появата на електродвижещо напреже-
ние близко по стойност до контактно по-
тенциалните разлики между двата метала, 
от които са направени електродите на 
сярната фотоклетка. Причина за появата 
на електродвижещо напрежение е потен-
циалната разлика между двата метала. 
Диелектрикът (сярата) между тях играе 
ролята на проводник при облъчване със 
светлина, която предизвиква появата на 
свободни заряди. Това е фотоволтаичен 
ефект без изправително действие.

Георги Наджаков е близък приятел на 
Фредерик Жолио Кюри. За реализиране 
на своите проекти Наджаков се е ползвал 
от подкрепата на Сергей Вавилов в Русия. 
Георги Наджаков участва като български 
представител в работата му дълги годи-
ни. Той е сред представителите на 120-те 
страни, подписали Устава на Обединения 
институт за ядрени изследвания в Дубна 
през 1956 година. Полученият през 1967 
година Златен медал на мира “Фредерик 
Жолио-Кюри” е израз на международното 
признание към Георги Наджаков. От 24 
май 2014 година кабинетът му официално 
е обявен за исторически обект на Европей-
ското физическо дружество.

Съюзът на изобретателите в България е създаден през 

1932 година и възстановен през 1990 година и обединя-

ва изобретатели, патентни специалисти, селекционери 

и новатори от всички области на техниката за защита на 

техните професионални права и интереси и работи за издигане 

равнището на тяхната квалификация. 

Съюзът на изобретателите в България осъществява своите 

цели и задачи като: 

 организира и провежда семинари, курсове, конференции, 

изложения на изобретения и иновации и обсъждания на нор-

мативни документи за иновационната политика на страната и 

изобретателската дейност на независими изобретател и и науч-

но-изследователски структури; 

 извършва международна дейност; 

 участва в реализирането на проекти по различни програ-

ми; 

 извършва издателска дейност. 

Към Съюза на изобретателите в България е сформиран Цен-

търът за развитие на интелектуална собственост и технологичен 

трансфер (ЦРИСТТ) tzristt@abv.bg, който също е сдружение с 

нестопанска цел. Предмета на дейност на ЦРИСТТ е да развива, 

подпомага и съдейства на иновационния процес в цялостното 

му развитие - от идеята до пазарната реализация. 

Списание “Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ” е науч-

но-приложно и информационно издание на Съюза на изобре-

тателите в България, което отразява дейността на Съюза - про-

веждане на семинари, курсове, конференции и други събития, 

организирани от него и публикува доклади, статии и други 

материали за изследвания в областта на закрилата на обекти на 

индустриална собственост, упражняване на правата върху тях и 

трансфера на същите. 

3а контакти: 

 offi  ce@sibulgaria.org

www. sibulgaria.org



ВАТРАСИН
ЗА ЗДРАВЕ И МЛАДОСТ 

НА КОЖАТА

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

ЕКОСИТИ 2010 ЕООД
РАДОМИР

e-mail: georgi.vatrachki@abv.bg

web: ecocity2010.business.bg

mobile: +359 898 676 176




