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Morality in Science and Inventions
Anna Dyankova Yancheva-Kostadinova

In an emotional exposition, the author raises important organizational, psychological, 
philosophical, business and political questions about morality in science and inventions. Her 
personal position in the answers is passionate and exciting. Recognizing the enormous role of 
science and inventions for the development of humanity historically, Anna Yancheva-Kostadinova 
analyzes a number of examples and cases from the present, in which she defends the thesis for a 
certain deviation from their contribution to traditional, classical and moral norms. Even more, the 
author shares a concern that these achievements create more problems for Bulgaria and the world 
than benefits. The report represents a call to the scientific circles and wider circles for action to 
restore and maintain moral in science and inventions.

p. 13

За да започне да работи новата система 
е необходимо Споразумението за единния 
патентен съд (UPCA) да бъде ратифици-
рано от най-малко 13 страни, сред които 
Франция, Великобритания и Германия. 
Досега са ратифицирали UPCA 14 държави, 
сред които Франция, но все още не са ра-
тифицирали Великобритания и Германия.

В посланието си от 27 юни 2017 г. пред-
седателят на подготвителния комитет 
обясни защо началото на новата систе-
ма в момента се забавя допълнително 
(https://www.unified-patent-court.org/news/
message-chairman-alexander-ramsay юни 
2017 г.): първо, поради проблеми с про-
цеса на ратификация в Германия и второ, 
поради недостатъчни ратификации или 
декларации за приложимост на Протокола 
за временно прилагане на някои части от 
UPCA.

Ратифицирането на UPCA в Обединено-
то кралство напредва и може да се очаква, 
че Обединеното кралство ще приключи 
всички етапи на ратифицирането до края 
на 2017 г. Процесът на ратификация в Гер-
мания обаче бе спрян през април 2017 г. 
поради подадена от немски адвокат жалба 
в Германския конституция съд. Същият 
все още не е решил дали ще приеме / из-
слуша случая, но е накарал президента 
на Германия да разреши висящия случай, 
който след това реши да не предприеме 
последваши стъпки, необходими за ра-
тифицирането от страна на Германия на 
UPCA. Много трудно е да се предвиди кога 
Германският конституционен съд ще реши 

Това, което знаем за 
състоянието на проекта за 
единен патент и патентен съд 
в средата на септември 2017 г.

Бихме искали да информираме нашите читатели за 
състоянието и графика на системата за Eдинен Европейски 
Патент (ЕЕП) и Единния Европейски Патентен Съд (ЕЕПС).

дали да приеме делото и ако приеме слу-
чая, когато може да се очаква решение по 
същество. Наскоро Германският консти-
туционен съд покани някои институции в 
Германия да представят писмени комента-
ри със срок от 31 октомври 2017 г. Поради 
това е малко вероятно всяко решение на 
Германския конституционен съд за прие-
мане на делото да бъде взето през 2017 г.

Знаем, че жалбата се основава на 4 
основания. Първото твърдение е, че гла-
суването на законодателството на UPCА 
в германския парламент (Бундестаг) ня-
маше необходимия кворум и мнозинство. 
Германският парламент прие, че просто 
мнозинство от членовете на Парламента 
би било достатъчно. Жалбата твърди, че 
мнозинство от две трети от всички члено-
ве на Парламента е необходимо, тъй като 
записаното в UPCА попада в специална 
категория закони според германската кон-
ституция, тъй като включва прехвърляне 
на някои суверенни права на международ-
на организация. Ако Конституционният 
съд намери тази причина за успешна и 
предвид общите избори в Германия в края 
на септември 2017 г., Германия ще трябва 
да започне нов процес на ратификация 
за споразумението UPC от самото начало, 
което може да отнеме най-малко още 5-8 
месеца.

Второто твърдение от жалбата твърди, 
че организационните и институционал-
ните процеси на вземане на решения на 
UPCА не отговарят на изискванията на гер-
манската конституция относно спазването 

Марио Николов – Европейски патентен представител

Necessity from Long-term State Policy for Establishing Innovative Thinking 
Specialists and Motivational Legal Basis for Their Realization in Bulgaria

assoc. prof. Vladi Manev

The author, Dr. Vladi Manev, analyzes the need for a long-term state policy for the creation of 
innovative thinking professionals with opportunities for realization in Bulgaria. He argues that this 
necessity is determined by political, economic, legal, and socio-psychological preconditions. They 
should guarantee the conditions for creating the regulatory base in our country and, above all, 
in some strategic areas of the economy. The analysis includes statistics, references and sharing of 
past experience in the field of healthcare and medicine on the objective and historical realities in 
our country and how such a problem is solved in the most developed countries that are leading 
in innovations. Professor Manev believes that some of the conclusions and suggestions could be 
used in other areas of the economy. The proposal of a team, led by the author and presented to the 
National Assembly of the Republic of Bulgaria, is presented in depth and arguably, with the aim of 
creating a modern legal and normative basis for solving this important issue.

p. 5

New Varieties of Perennial Grains in Bulgaria
Aneliya Kutova

The author presents an in-depth and interesting report on new varieties of perennial grains in 
Bulgaria, which are selected and produced at the Institute of Forage Crops in Pleven, where one of 
the main directions is the selection and seed production of forage crops. The issue of efficient feed 
production, which is gaining increasing economic importance and is directly related to the creation 
of new varieties of forage crops with high productivity and adaptability, is also analyzed. Presented 
are the popular and sought after by the farmers in Bulgaria varieties, created since the founding of 
the institute in 1954. New varieties are described in detail, which have undergone official sorting, 
have been registered in the official varieties list and have received certificates from the Patent Office 
of the Republic of Bulgaria. Of interest to every specialist are also the details of the selection process 
carried out in connection with these new varieties.

p. 18
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на принципите на демокрацията и консти-
туционната законност. Също така, третото 
твърдение се отнася до предполагаемата 
липса на независимост и демократична 
легитимност на предвидените съдии на 
UPCА. Четвъртото твърдение за оплакване-
то е, че има несъвместимост на споразуме-
нието UPCА с правото на ЕС. Ако Конститу-
ционният съд на Германия има съмнения 
по този въпрос, въпреки вече издадените 
от Съда на ЕС решения относно противо-
поставянето на Испания и Италия срещу 
по-ранната версия на системата UPCA и 
ЕЕП, Конституционният съд ще трябва да 
отправя съответните въпроси към СЕС, 
което би означавало допълнително закъс-
нение от най-малко 15-24 месеца. В този 
сценарий системата UP / UPC вероятно ще 
започне едва около 2020 г.

Протоколът за временно прилагане на 
Споразумението UPCА, който регламен-
тира, че определени институционални и 
финансови разпоредби на UPCA ще влязат 
в сила преди UPCА да започне да функци-
онира, също трябва да бъде ратифициран 
или обявен за приложим от най-малко 13 
страни-членки на UPCA, сред тях отново 
Франция, Германия и Великобритания. 

Досега протоколът е ратифициран или 
обявен за приложим само от 10 държави, 
сред които Великобритания и Франция. По 
този начин и по този протокол две други 
страни освен Германия, които се очаква 
да ратифицират този протокол заедно със 
самата UPCA, са задължени да действат 
преди началото на временното въвеждане 
на системата UP / UPC.

Така че въз основа на това, което в мо-
мента, в средата на септември 2017 г. зна-
ем, много оптимистично предположение 
би могло да доведе до начална дата на сис-
темата UP/UPC през първата половина на 
2018 г., докато по-малко оптимистичен сце-
нарий би очаквал новата система да влезе 
в сила едва през 2020 г. или дори по-късно, 
ако някое съдебно решение наложи да се 
промени съществено споразумението UPC 
и да се изиска нов кръг от ратификации.

Ние ще продължим да следим развити-
ето и ще публикуваме актуализации, след 
като се потвърди повече информация, по-
специално за напредъка на процеса на ра-
тификация на споразумението UPCА, което 
ще направи приложим и двата регламента 
на ЕС за единния патент.

 Необходимостта от дългосрочна дър-
жавна политика за създаване на иноватив-
но мислещи специалисти с възможности 
за реализация у нас се предопределя от 
политически, икономически, правни и 
социално-психологически предпоставки. 
Те следва да могат да гарантират усло-
вията за изграждането на нормативната 
база за реализацията им  у нас на първо 
място  в някои стратегически  области на 
икономиката. Какви са  някои  от обектив-
ните  и исторически реалности у нас и как 
се решава този проблем в най-развитите 
страни водещи в иновациите? Настоящата 
тема подготвихме от опита ни в областта 
на здравеопазването и медицината, но 
според нас някои от изводите и предло-
женията  би могло да се  ползват и в някои 
други области на икономиката. Нашите 
аргументи, поради които считаме, че има 
отдавна нерешен проблем  и очаква реше-
ние са следните:

1. Известни са имената на над 30 бъл-
гарски изобретатели, получили световно 
признание с патенти за иновативни раз-
работки в различни области на науката и 
техниката. По-известните иновации на тези 
български изобретатели са свързани с по-
стижения в компютърните технологии, са-
молетостроенето, електронния часовник, 

въздушната възглавница, автомобилите и 
др. Общото между всички изобретатели е, 
че са българи, но общо е и това, че всич-
ки са работили в чужбина и са получили 
признание в чужбина. Този факт заслужава 
размисъл, че у нас няма и  не се създават 
с десетилетия мотивиращи условия за ра-
бота, развитие и задържане на способните 
иновативно мислещи специалисти.

2. Статистиката у нас показва, че 95% от 
патентите залежават в патентното ведом-
ство, не намират приложение освен за ака-
демичното израстване на авторите им, а 
само 5% се внедряват като иновации, респ. 
тези, които създават добавена стойност, 
разкриват нови работни места, допринасят 
по някакъв начин за обществото. Неоспо-
рим факт е, че иновациите у нас прогре-
сивно намаляват, а страната ни продължа-
ва да е на последно място по този показа-
тел сред страните членки на ЕС. Условията 
за това се определят от приоритетите в 
провежданата политика и нормативната 
база. Засега те не създават предпоставки 
за внедряване на патентите и превръщане-
то им в иновативни технологии. Необходи-
ма е промяна и тя би следвало да започне 
с проучване и бързо внедряване на опита 
на най-развитите страни. 

3. Наскоро някои наши медии опове-

Необходимост от дългосрочна 
държавна политика за 
създаване на иновативно 
мислещи специалисти и 
мотивираща нормативна база 
за реализация у нас1

1 Докладът е изнесен по време на изложението ИТИ’2016 в ДНИТЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ, 
панел ПОЛИТИКА–СТРАТЕГИИ–ИНОВАЦИИ–ИКОНОМИКА, София, 09-12.ХI.2016

Доц. д-р Влади Манев
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стиха за направено проучване, според 
което ако умозрително си представим, 
че у нас в България се пренесат на наша 
територия най-известните световни и ев-
ропейски изследователски институти и 
техните водещи световно известни учени 
вкл. и този в по физика в Церн/Швейца-
рия/, то нито един от тези институти и тези 
учени няма да могат, респ. няма да имат 
права да кандидатстват според нашето 
законодателство за да получат финанси-
ране по научни проекти!   
Само внедрените иновации създават 
висок стандарт на живот. Следователно, 
има проблем, свързан със създаването на 
нормативни възможности за просперитета 
на България и десетилетия не се решава. 
Защо? Дали някой не е заинтересован да 
сме бедни и слаби или се продължава по 
инерция конюнктурата у нас от миналото? 
Ние сме предложили в МЗ и в парламента 
как може да бъде решен. Няма адекватен 
отговор. Няма решение.

4. Една последователна и дългосрочна 
политика би била гаранция за бързо ико-
номическо развитие и конкурентоспосо-
бност. Нищо не пречи в отделни направле-
ния и отрасли да се ползва положителният 
опит и законодателството в някои  иконо-
мически развити страни в света ако това 
съответства на националните ни интереси. 
Звучи логично, но нашият опит преди го-
дини показа, че във връзка с направено 
допитване до едно министерство, получи-
хме странен отговор от висшестоящ отго-
ворен чиновник в смисъла, че колкото и да 
е позитивен  опита примерно в някоя стра-
на, която не е членка на ЕС, не бихме могли 
да го ползваме защото сме страна членка 
на ЕС. Странен е подобен отговор, но е 
факт, че от някои такива висши държавни 
чиновници може да зависи прогреса на 
икономиката и обществото ни като цяло.

5. Ако направим една бегла ретроспек-
тивна справка за някои законодателни 
практики в някои икономически развити 
страни, към които се стремим, ще се види, 
че там има отдавна създадени и са инсти-
туционализирани условията с нормативна 
база и се гарантира максимално бързо 
апробиране и внедряване на патенти. 
Правилата за внедряването на иновациите 
отдавна са регламентирани при ясни усло-

вия за изграждане на мотивирани, инова-
тивно мислещи специалисти. У нас докога 
ще продължава да не е така ?

6. Натрупването на познания се прави 
чрез запазване и предаване на полезен 
опит и се нарича приемственост между 
поколенията. Това би могло да послужи и 
за сравнителна оценка дали се развиваме 
или само си го мислим и просто защото 
така ни се иска? Фактическата истина при 
една сравнителна оценка би могло да по-
каже ,че може би по доста показатели сто-
им от години и десетилетия на едно място. 
Ето няколко такива примера, които биха 
били полезни да се направи връзка между 
поколенията:  

В края на 60-те години на ХХ век от 
Медицинската академия София беше из-
пратена специална комисия от професори 
в различни медицински области и специ-
алности в Монреал, Канада в института 
на проф. Селие по изучаване на стреса 
със задача да проучи каква е системата 
там и да се пренесе опита респ. как е ор-
ганизирано обучението на младите меди-
цински кадри, за да постига системно в 
най-висока степен създаване на кадри с 
изявено иновативно мислене. Институтът 
на професор Селие в Канада е известен с 
това, че е създавал и създава най-много 
специалисти носители на Нобелови награ-
ди. Специфичното в подхода е селекцията  
на медицинските и медикобиологичните 
кадри като в основата й стои подбора 
на кадри в следната забележителна по-
следователност: а) Търсят се и подбират 
тези кадри, които са изявили вече инте-
реси към изследователска работа още от 
студенти; б) При работата в института се 
прави втора селекция на основата на уста-
новяване на индивидуалните особености, 
изразяващи се в различен баланс в анали-
тико-синтетичната дейност на мозъчната 
дейност. Когато преобладава анализа, 
кадрите се насочват да изучават основно 
методики, а когато преобладава синтеза, 
е забранено да учат методики, а се задъл-
жават да изучават само принципи на ме-
тодологични подходи с тази особеност, че 
изучават принципи не само в една област 
или медицинска  специалност, а най-малко 
в три области и специалности. Така тези 
специалисти с преобладаващо синтетично 

мислене създават оригинални иновативни 
мисловни връзки между различни принци-
пи в изследователски подходи от няколко 
области и специалности. Творческите идеи 
се реализират в практиката от тези специ-
алисти, които са преди всичко аналитици 
и подготвени да „избродират” идеите при 
внедряването на създадените нови изсле-
дователски методи. Този тогава нов подход 
в селекцията на кадрите е доказал, че е 
успешния път да се създават иновативно 
мислещи кадри, които да получават Нобе-
лови награди  

Вече повече от 50 години у нас не 
е известно да са създадени условия за  
институционализиране създаването на 
иновативно мислещи специалисти в меди-
цината или в някои други стратегически 
направления на икономиката. Такива у 
нас са онкологията и сърдечно–съдовите 
заболявания, които дават най-високата 
смъртност.

Засега сме свидетели повече на научни 
и други форуми да се дискутира, колко е 
важна ролята  на иновациите, колко  са 
нужни, за да може да се гарантира прогре-
са и конкурентоспособността  на иконо-
миката,  да има ускорено  развитие, да има 
по-висок стандарт на живот. 

7. В редица  високо развити  страни и 
преди всичко в най-развитите икономики 
в света, отдавна нормативно е решено как 
точно да се мотивира и стимулира инова-
тивното мислене, как най-бързо и ефек-
тивно да се внедряват иновативните раз-
работки преди всичко в стратегическите  
направления за страната. Преди повече от 
четвърт век в една такава високоразвита 
страна се провежда интересно социално-
психологическо проучване сред научните 
кадри. То се прави във връзка с поставе-
ната от правителството стратегическата 
цел да се изведе икономиката на страната 
на първо място по иновации в света. В 
тази връзка е била поставена задача да 
се търсят и създават кадри, които творче-
ското им мислене да изпреварват с 20-30 
години съществуващите рутинни техноло-
гии, нормативната база и институциите. В 
резултат на това проучване се установява 
закономерност, а именно, че иновативно 
мислещите специалисти, които изпре-
варват с години рутинната практика при 

съществуващите нормативи и действащи 
технологии и структури за внедряване 
имат доста обща съдба, професионален и 
житейски път. Оказва се, че тези ценни спе-
циалисти закономерно изпадат в конфли-
кти с държавните администрации и често 
са уволнявани. Похабяват се по безсмис-
лен начин години и десетилетия от живота 
им, а държавата губи полезен за нацията 
и човечеството творчески потенциал. По 
изключение те биха могли да оцелеят, само 
ако имат богат роднина-милионер или на-
мерят някой меценат, който да им направи 
малко предприятие или нужната за изсле-
дователската им работа иновативна висо-
котехнологична лаборатория. Само така 
са успявали да завършат успешно проуч-
ванията си, да ги патентоват и внедрят. В 
резултат на това проучване, за да не бъдат 
загубени ценни за държавата специалисти, 
още преди повече от четвърт век са били 
предложени и гласувани законодателни 
промени, за да се съхранят най-ценните за 
нацията иновативно мислещи специали-
сти, за да са полезни за прогреса на обще-
ството. Направена е законовата поправка, 
която успешно решава проблема по един 
прост и убедителен начин като закона дава 
възможност чрез участие в конкурс само 
за патентопритежатели, които имат най-
много признати патенти по стратегически 
за страната направления или друг важен за 
страната проблем. До внедряването в про-
изводство този специалист, който има най-
много патенти, получава статут на „Коми-
сар” по стратегическото направление” или 
по друг важен за икономиката държавен 
проблем или дори тема. Този статут под-
помага и осигурява бързото и ефективно 
внедряването на иновативната разработка 
като изпълнение на специална държавна 
поръчка. Така иновативният специалист с 
позицията на „Комисар” по стратегическо-
то направление за страната се избира по 
обективни критерии, а не по субективни 
като принадлежност към партия, съмни-
телни протекции, влияния, корупция и др. 
Със законовата поправка става валидно 
само едно и единствено условие а именно 
кой от претендентите в обявен публичен 
конкурс има най-много признати патенти в 
стратегическото направление за страната. 
Така по време на мандата отговорните ин-
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ституции се задължават да оказват съдей-
ствие на „комисаря”, а той се отчита пред 
специализирана комисия в парламента. 
Тя  гласува и отпуска  „Грант” за развойна 
и недарителска дейност по признат па-
тент. Парламентът отпуска средствата за 
внедряване а мандатът на комисаря по 
направлението с най-много патенти е за 
4-ри години до внедряване на иновацията. 
Практиката е доказала, че държавата със 
своето законодателство може да оказва 
ефективно въздействие за ускорено внед-
ряване на иновациите в стратегически за 
страната направления. Само тогава бюро-
крацията, субективизмът, корупцията или 
професионалната и най-обикновената чо-
вешка ревност и завист или партийни ин-
тереси не могат много да пречат или поне 
се ограничава значимо вредата от тях.

Разбира се, трябва да се знае и ползва 
световния опит в областта на внедряване 
на иновации във важни стратегически 
направления за страната и публично 
трябва да се обсъжда. В тази връзка ще си 
позволя да поздравя организаторите на 
Експо-16 за възможността за един дебат в 
по-широка рамка по темата за норматив-
ната база, за условията за  внедряване на 
иновациите у нас и която дискусия би била 
полезна не само в областта на медицината.    

8. Необходимостта от  създаване на 
нормативни условия за подпомагане  ра-
бота и развитието на иновативно мислещи 
специалисти в областта на медицината и 
медикобиологичните науки и нормативна 
база за мотивирането им за внедряване 
на иновативни разработки е повече от 
необходим и дори у нас е много закъснял. 
Изминахме дълъг път, имаме десетилетен 
иноваторски опит в търсене на по-добри  
нормативни  решения. Първото ни Автор-
ско свидетелство за изобретение е призна-
то с приоритет от 1979, после последваха 
още 9 Авторски Свидетелства за изобрете-
ния  или общо 10 бр., а през 2016 г получи-
хме и третия си патент за изобретение. В 
медикобиологичните науки и медицината 
за разлика от почти всички други области 
на икономиката и науката до патент се сти-
га не след години изследователски труд, а 
обикновено и след  няколко десетилетия, 
което често може да обезсмисли вложения 
труд за внедряването на иновация.

9. Сега задачата ни е да обосновем и  
предложим нормативна база  необходима 
за апробиране и внедряване на признат 
патент в стратегическо направление на ме-
дицината като онкологията, кардиологията  
и др. преди всичко в тези, които  обуславят  
най-високата смъртност. Към социално 
най-тежките и социално най-значимите за-
болявания  на първо място са болните със 
злокачествените заболявания. Включване-
то на  онкологичните заболявания в здрав-
ната стратегия като социално най-значима 
група, при която страда не само болният 
човек от рак, но и още  най-малко  4-5 чо-
века от семейството наистина превръщат 
онкологичните заболявания в социално 
най-значимите. Тежката диагноза, усещане-
то за безперспективност за близкия човек, 
денонощното страдание и грижи изчерп-
ват възможностите за социална активност, 
енергията, волята за пълноценна социална  
реализация. Така здравите близки, заедно 
с болните от рак, общо у нас се оказват, че 
са над 1 000 000 български граждани с бло-
кирани или силно намалени възможности 
за пълноценна социална реализация.

Тези реалности би следвало да ни моти-
вират, за да бием тревога, че нещата у нас 
нормативно са така поставени, че не под-
помагат, а блокират прогреса, не предос-
тавят условия за икономически растеж и 
развитие на основата на създадени и вне-
дрени патенти и иновации. Безпристраст-
на е статистиката - показва, че страната ни 
перманентно сме на последното място в 
ЕС по иновативни внедрени разработки. 
Статистиката не лъже. Някои факти също 
дават обективна представа за състоянието 
на нормативната база у нас за внедряване 
на признати патенти в областта на меди-
цината и в частност в областта на молеку-
лярната и клетъчна биология и медицина. 
От направената справка и от личен опит 
знаем, че при признат патент у нас от бъл-
гарски учен в стратегическо направление 
на медицината положението е следното :
	 МЗ няма нормативна база за финан-

сиране разработване на производствени 
технологии, нормативно подпомагане и фи-
нансиране, апробирането и внедряване на 
патенти признати у нас на български учени.
	 Няма  инфраструктура в Министер-

ството на здравеопазването (МЗ), която да 

има за предмет подпомагане внедряване-
то на признати у нас патенти.  
	 Няма гласувано от парламента  фи-

нансово перо разписано в бюджета на МЗ 
за финансиране  внедряване на признати у 
нас патенти в стратегически направления 
на медицината, каквито са онкология и 
сърдечно-съдови заболявания респ., тези 
патологии, които са  с най-голяма смърт-
ност. 
	 Няма нормативна база за да се 

гарантира законово мотивацията на ня-
колко квалифицирани в патентното право 
специалисти-консултанти в МЗ с опит във 
недарителските  етапи на патенти.
	 Патентопритежателят/ите губят 

много време и сили, години и десетилетия 
в безплодни опити за лобиране в минис-
терства за финансово подпомагане за 
внедряване на признат патент. Закономер-
но става така, че след 3-4 години ходене по 
мъките едва сме започнали да получаваме 
някаква надежда за разбиране и дори же-
лание за подкрепа по етажите на властта 
и точно тогава идват нови избори. Така 
отново пак трябва да се започва отначало. 
Похабени са много години и десетилетия в 
чукане по държавните порти.         
	 Който има признат патент в облас-

тта на медицината и е правил опити да на-
мери средства за недарителска и развойна 
дейност по европейските проекти или по 
фонд Научни изследвания към МОН, се е 
убедил, че те не са приложими за финанси-
ране на производствени технологии, нито 
за провеждане на предклинични и клинич-
ни прочувания респ. по етапите на закона 
за лекарствените средства, медицинските 
изделия и др. Така иновациите в областта 
на медицината се оказват особена катего-
рия, при която не могат и не действат, не 
се вписват принципите за финансиране 
по европейските проекти, които  важат за 
всички  други  области на икономиката.   
	 Тук са в сила и резултатите от ци-

тираното по-горе медийно проучванеза 
условията и нормативната база, респ. шан-
совете за кандидатстване за финансиране 
по научните ни фондове..

Каква все пак е налична нормативна 
база за оценка на иновативни технологии в 
здравеопазването? Несъмнено такава има. 
Това е Наредба №9 на МЗ. Там са разрабо-

тени критерии за оценка на иновативни 
технологии. Те обаче са само за финанси-
ране на клиничните проучвания на фарма-
цевтични продукти, представяни от чуж-
дестранни фармацевтични компании (без 
признат  патент). Тези критерии за оценки 
имат предназначението да определят кога 
да бъдат допуснати чуждестранни инова-
тивни медицински технологии и фарма-
кологични фирми да ползват клиничните 
бази у нас за провеждане на клинични 
проучвания на техни продукти, за които 
чуждестранните фирми плащат добре. За 
българските учени получили признание 
за световен приоритет с патент няма нор-
мативна база и за това няма пари, а не че 
няма и не може да се намерят средства.

Такива са обективните  реалности за 
сега у нас. Едва ли  някой би могъл да има 
илюзията, че може да се правят и внедря-
ват иновации, респ. да имаме адекватна  
конкурентоспособност, в която и да е сфе-
ра на икономиката в това число и здрав-
ния и медицински туризъм, в която област 
вече сме направили заявка с три патента. 
За това при успешното им внедряване Бъл-
гария има шанс да стане водеща дестина-
ция в медицинския туризъм за Европа, за 
възстановяване на онкоболни след химио-
терапия. Тази възможност за икономиката 
и просперитета на страната ни не би могло 
да се постигне без създаване съответните 
нормативни условия за стимулиране ино-
вативно мислещите висококвалифицирани 
кадри и нормативи за целево държавно 
подпомагане и стимулиране бързото внед-
ряване на иновативни подходи, признати с 
патенти в стратегическите  направления на 
медицината.    

От Наредба № 9  на МЗ под иновативни 
технологии и иновации се разбират преди 
всичко нови фармацевтични продукти 
такива, които не са патентовани, въвеж-
дането на таргетни терапии, терапията на 
хепатит С и др., и внедряването на нови 
диагностични тестове. Никъде няма разпи-
сана все още нормативна база и наредба 
за подпомагане създаването на произ-
водствени технологии по признати у нас 
патенти, за финансиране апробирането 
и внедряването на иновативни подходи, 
иновативни модели или отделни  инова-
тивни методи и средства с патенти в  
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стратегически за страната ни направления 
на медицината.

Настоящият вакуум в нормативното 
статукво би могло да се обясни по няколко 
причини:

1. У нас според националната здравна 
стратегия има няколко стратегически  на-
правления в медицината  на първо място  
онкологичните заболявания, сърдечните и 
др.респ.тези с най-голяма смъртност. 

2. В целия посттоталитарен период на 
преход от планова към пазарна икономи-
ка стремежът беше всичко да премине в 
частни ръце. Така Авторските свидетелства 
за изобретения, за интелектуалната соб-
ственост станаха частна собственост, чрез 
признаване на авторското право с патент. 
По този начин във всички области на ико-
номиката и селското стопанство, вкл. и в 
здравеопазването създаването и прите-
жаването на интелектуална собственост 
с патент постави техните притежатели в  
приравнени условия на свободния пазар 
с всички други области и специалности. 
Приравнени са условията и за притежа-
телите на интелектуална собственост във 
всички медицински области и специално-
сти, както и във всички области на иконо-
миката. 

Така през годините и десетилетията 
на прехода към пазарна икономика тези 
специалисти с признати патенти в стра-
тегически направления на медицината и 
икономиката са оставени сами да търсят 
предприемачи, сами да търсят купувачи 
на патента, сами търсят инвестиции срещу 
прехвърляне на права за ползване патента 
си. Така се губи ценно време, не само мно-
го години време да се  търси пазар и купу-
вач за да се превърне патента в стока. Губи 
се много години време а това обезценява и 
намалява иновативността на интелектуал-
ния продукт  респ. валидността на патента. 
Този пазарен принцип за реализация на 
интелектуалната собственост вероятно 
действа в добре развитите страни, където 
има реална пазарна икономика, където 
има богати фирми и концерни, които из-
купуват патенти на „килограм” Сметката е 
проста и сигурна. Като се купят примерно 
5 патента за около 50 000 долара за всеки  
патент един от тях да се внедри, то фирма-
та ще си възвърне многократно вложените  

инвестиции. У нас все още няма такива 
богати фирми да заделят рисков капитал. 
Техните собственици инвестират в търго-
вия за бързо възстановяване на вложените 
средства. Те не инвестират в здравеопаз-
ване, където възвращаемостта е бавна и 
се постига  най-рано след  5-8 и повече 
години. 

В развитите страни се знае, че не всич-
ки патенти и области на икономиката са 
равнопоставени или приравнени. Извест-
но е, че там се правят изключения, когато 
става дума за разработки, признати с па-
тент в стратегически  направления на ико-
номиката. Не би имало друга логика, най-
малко не е икономически изгодно, нито 
национално отговорно, да се поставят при 
равни условия признати в най-високата 
степен патенти за внедряване и иновации 
и те да бъдат приравнявани с други инова-
ции с или без признат патент в други об-
ласти на икономиката. Затова без отлагане 
следва у нас да се изработи нормативна 
база при признати патенти в стратегиче-
ски направления за страната би следвало 
притежателите им да не се поставят в 
приравнени условия, а да получават спе-
циален статут за изпълнение на държавна 
поръчка. Този подход е доказал, че работи 
успешно в развитите страни, към които се 
стремим. За това е необходимо:  

2.1. Да се създаде без бавене необхо-
димата нормативна база, инфраструктура 
и специализиран фонд за подпомагане и 
ускоряване внедряване на признат свето-
вен приоритет с патент в областта на стра-
тегически направления в медицината. Този 
подход би могло да се приложи и в някои 
други стратегически области на икономи-
ката. 

В тази връзка сме внесли:  
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА  ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, 
“Необходимост от създаване  на норматив-
на база за ускорено внедряване на инова-
ции с признат световен приоритет с патент 
в стратегически направления на медици-
ната”.     

2. Внесено е предложение за гласува-
не в Народното събрание към Закона за 
държавния бюджет раздел „Министерство 
на здравеопазването” да се добави  текст: 

” При регистриран световен приоритет с 
патент в стратегическо направление на 
медицината онкология и сърдечно-съдови 
заболявания за ускорено  внедряването  
да  се получи държавно финансиране как-
то следва:

1. За ускорено разработване производ-
ствена технология, апробиране и внедря-
ване на регистриран световен приоритет с 
патент, да се осигури грантово финансира-
не (допълнителна редакция – с индивидуа-
лен „Грант”) в размер на 2 милиона лева на 
водещия автор на патента за осигуряване 
на платен екип със стипендии, заплати, 
апаратура,  разкриване на иновативна 
база и др. за пробиране и внедряване на 
патента.

2. При успешно апробиране и разши-
рено внедряване на патент в областта на 
онкологията за разкриване на иновативна 
уникална високотехнологична специали-
зирана клинична структура по интензивна 
терапия след химиотерапия да се осигури  
държавно финансиране в размер на  5 
милиона лева. Разкриването на специали-
зирана иновативната високотехнологична 
клинична структура е предназначена да 
създаде уникални за страната и региона 
условия за превръщане на страната  във  
водеща дестинация в медицинския и 
здравния туризъм за региона и Европа.

3. Стратегически резерв за развойна 
дейност 2 милиона лева. Като се има пред-
вид, че в областта на медицината патенти 
се признават много малко, а в стратегиче-
ски за страната направления изключител-
но рядко, то приемането на такъв закон за 
внедряване на иновативни разработки не 
би затруднило изобщо бюджета на стра-
ната, а възможните и неизбежни ползи за 
обществото и престижа за страната биха 
били  несравними по значимост.

Предлагаме още следните допълнения 
и изменения: 

1. Държавата в лицето на ресорното ми-
нистерство да стане страна в преговорния 
процес за да има правата и задълженията 
да договаря условията с патентопритежа-
телите за покупко-продажба или продажба 
с прехвърляне права за ползване на ино-
вация с  патент  в стратегически  направле-
ния на икономиката.

2. Втората стъпка е спешно гласуване 

от парламента създаването на специали-
зиран държавен фонд (публично-частен)  
„Грант” за апробиране и внедряване на 
признат патент в стратегически направ-
ления. В него следва да участват няколко 
министерства: Министерство на финан-
сите, Министерство на икономиката, Ми-
нистерство на образованието и науката 
и, разбира се, ресорните министерства в 
съответствие с темата. Ако е в областта 
на здравеопазването, участва МЗ, ако е в 
областта на селското стопанство, участва  
Министерството на земеделието. В нацио-
налния фонд за развитие и внедряване на 
иновации предлагаме да могат да правят 
дарения и частни лица като меценати, ко-
ито искат да завещаят наследството си, да 
оставят името си като благодетели на ме-
дицината или да помогнат за внедряване 
на признат патент в стратегически направ-
ления на медицината.

3. Създаване на „Временна консулта- 
тивна експертна комисия (ВКЕКВ) по 
внедряване с участие на хабилитирани 
специалисти”  със задача да осигурява 
всички необходими условия и нормативи 
за ускоряване процеса на апробиране и 
внедряване на производствени техноло-
гии по признати патенти. Това е пример за 
мултидисциплинарен подход в мултидис-
циплинарен проблем какъвто е онколо-
гията. Съставът по видовете специалности 
във ВКЕКВ следва да се предлага от патен-
топритежателите, защото познават най-до-
бре спецификата на разработката. Така ще 
се намали и необходимостта от разкрива-
не на постоянни щатни структури. Времен-
ната комисията по внедряване следва да 
се ползва с пълната подкрепа на държава-
та, за да осигури всички необходими усло-
вия за навременно и срочно до 2-3 години 
за апробиране и внедряване (патент), да се  
въведе  иновативната технология. Предло-
жението се отнася само за признат патент 
в стратегическо направление на медици-
ната или други стратегически области на 
икономиката, сигурността и отбраната.  

При успешно апробиране и внедряване 
на признатите  патенти сме предложили 
да се разкрие и функционира първият за 
Европа „Високотехнологичен комплексен 
международен Център за възстановяване 
след химиотерапия”, където се предвиждат 
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средствата от лечението на 1 чуждестра-
нен болен да осигурят минимум ½ от стой-
ността на терапията  на един български 
гражданин. 

Внедряването на патентовани инова-
тивни технологии в стратегически направ-
ления при съдействие от държавата са 
реален шанс за България да стане в случая 
и водеща дестинация в медицинския и 
здравния туризъм в Европа за възстано-
вяване на онкоболни след химиотерапия. 
Това са десетки хиляди болни у нас, десет-
ки хиляди от региона на Балканите и Юго-
източна Европа. Сега те се изпращат у дома 
без лечение или за палиативни грижи за 
по-добро качество на живот или, директно 
казано, за по-безболезнена смърт. Това са 
годишно 18 000 болни, които умират от 
злокачествени заболявания у нас ежегод-
но. Те биха могли да намерят втори шанс 
за живот в България. Несъмнено това би 
било престижно за страната и е още неиз-
ползвана икономическа ниша. Тя би дала  
възможност и би допринесла за икономи-
чески растеж на страната. 

Нужни са незабавни нормативни про-
мени, за да може да се тръгне срещу па-
сивността, инертността, безразличието, 
бюрокрацията, партийните пристрастия, 
вредни влияния, корупцията и др. Те засега 
са непреодолими препяствия за прогреса 
на страната ни за бързо икономическо 
развитие. Ако се преодолеят „академич-
ната надменност”, човешка завист и има 
адекватна мотивираща нормативна база, 
то в медицината злото наречено „РАК” ще 
може да бъде вързано. Необходимо е да се 
обединят усилията и добрата воля за хума-
низъм на лекарите във всички области и 
специалности, държавата, бизнеса, отдел-
ни богати хора и тогава този общочовешки 
бич ще може да бъде  поставен под ефек-
тивен контрол.

Формулата за националния ни идеал 
следва да е бърз икономически проспе-
ритет, за да сме равни по жизнен стандарт 
с другите европейски народи, да имаме 
самоуважението на древен народ и кул-
трура. Те ни задължават да работим много 
и да бъдем отново икономическия тигър 
на Балканите, каквито сме били преди 
около 100 години. Другото е национален 
нихилизъм, безотговорност към нацията и 

народа ни. 

Извод: За стратегически важните за 
държавата направления, държавата не 
може да остави повече грижата по внедря-
ване на регистриран световен приоритет 
признат с патент на българските учени – 
патентопритежатели. Тя следва да застане 
с работеща нормативна база, за да могат 
да остават у нас най-добрите специалисти 
и да мотивира връщането на ценни кадри 
от чужбина. 

Призив към управляващи 
и опозиция:
1. Сега е нужно повече от всякога обе-

динение на управляващи  и опозиция за 
срочно приемане на единна дългосрочна 
стратегия (20-30 години) за провеждане 
на единна държавна политика в здравео-
пазването и в частност в стратегическите 
направления с най-висока смъртност. Би 
било смешно, ако не е тъжно, да се „оцве-
тява” с политически цвят  проблемът „РАК” 
или проблемът „Инсулт” 

2. Без отлагане е нужно да има работе-
ща и адекватна на целите нормативна база 
за внедряване на разработки в стратегиче-
ските направления на медицината с най–
висока смъртност/ при  признати патенти 
на български учени  

3. Въвеждане на „грантово” финансира-
не и категорична държавна подкрепа до 
внедряване на иновацията следва да имат 
тези с най-много признати патенти по те-
мата в стратегическото направление. Този 
подход е доказал отдавна ефективността и 
предимствата си в развитите страни към, 
които се стремим. 

  
* Авторът е Председател на 
програмен консултативен съвет 
по имунобиологична терапия и 
имунопрофилактика на рака към 
здравна фондация „Контрол на 
придобитите  имунни дефицити 
свързани с промени в околната 
среда” 

Нашето поколение израсна в 20-ти век 
– периодът на така наречения НТП (Науч-
но-технически прогрес). Това е може би 
най-плодотворният и благоприятен пери-
од за развитието на всички сфери на на-
уката. Това бе наистина разцветът на зна-
нието във всичките му форми. През този 
век човекът успя да надникне във всички 
тайни на планетата ни, да оползотвори на-
трупаните до този момент знания и да ги 
въведе в икономиката, производството, 
селското стопанство, здравеопазването 
и не на последно място – в обикновения 
човешки бит. Човечеството дори успя да 
покори Космоса. Изобретенията, откри-
тията, иновационните решения на редица 
проблеми в света, направи живота ни по-
качествен, по-лесен, но и същевременно 
по-експанзивен, забързан, и бих се осме-
лила да кажа – опасен. Дали  заживяхме 
пълноценно обаче, е отделен въпрос, на 
който ще се спра по-нататък.

Хиляди светли умове са посвещавали 
душите си и животите си за това, да на-
правят света ни по-добро място за живее-
не. Благодарение на техните знания, труд, 
опит и неуморно търсене на отговорни, 
новаторски решения, стана възможно 
технологиите да станат неотлъчна част от 
нашето ежедневие. Овладяхме мощта на 
атома, разчетохме огромна част от гене-
тичните кодове на организмите, постиг-
нахме невероятни успехи в медицината, в 
инженерството, в програмирането, в кос-
монавтиката, проникнахме в тайните на 
океаните, на земните недра и на йоносфе-
рата... Силата на човешкия гений неумор-
но продължава да повдига завесата на все 
още не изследвани достатъчно сфери на 
науката. Нашата страна –България, също е 

Моралът в науката и 
изобретенията 1

дала не малко на света в областта на нау-
ката. Стотици са българските имена, които 
са работили за просперитета и напредъка 
на човечеството и с които днес можем да 
се гордеем с пълно право. Реално науката 
отдавна е заела своето почетно място в 
човешката цивилизация. На нейна основа 
продължаваме да надграждаме върху 
вече постигнатото и смело да крачим в 
бъдещето. Мнозина футуролози оптимис-
тично описват  нашето бъдно съществува-
не, разкривайки ни възможностите, които 
можем да имаме, благодарение на все 
по-нови изобретения, открития и усъвър-
шенствуване на вече съществуващи тех-
нологии. Но има и скептично настроени 
велики умове, които виждат бъдещето на 
планетата в доста мрачни тонове. А някои 
дори предричат пълен упадък на цивили-
зацията ни. 

Нека си зададем въпроса защо има 
такова драстично разминаване в мнени-
ята на учени, философи и мислители. Не 
идва ли тази разлика от неспазването на 
определени морално-етични норми в на-
учните среди. Предлагам да поразсъжда-
ваме на тази тема и да повдигнем редица 
наболели въпроси. Както вече споменах, 
темповете на научните постижения се ус-
коряват все повече, но прави ли наистина 
това живота ни по-пълноценен. И ако не, 
то в какво се коренят причините. Искам 
да отбележа някои факти, които няма как 
да не признаем. Наред с забележителните 
успехи в архитектурата, инженерството, 
компютърните технологии, генетиката, 
трансплантологията, физиката, криони-
ката, нанотехнологиите и още много 
области... имаме обаче и един абсолю-
тен мащабен упадък на образованието 

Анна Дянкова Янчева-Костадинова

1 Докладът е изнесен по време на конференцията “Изобретателство и иновативно предприемачество” 
Бургас, 5-6.VI.2017
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като цяло. Масова незаинтересованост 
и оглупяване на иначе технологично въ-
оръжени хора. Защо става така? И каква 
е първопричината на това явление?... Кое 
води до този странен и незадоволителен, 
според мен, резултат? ... Обществата ни 
станаха основно потребителски.  Дали 
науката има пръст в тази тъжна реалност? 
Или тя самата се явява жертва! Жертва на 
какво или на кого? Цял живот сме учили, 
че науката е свещена и е призвана да 
служи на човечеството, като цяло. Успява 
ли тя да се справи с тази роля, или не съв-
сем? И ако все пак е второто, то логичен е 
въпросът защо? ... 

„Знанието е сила!“ – това не е клише, а  
неоспорим факт! За съжаление се получа-
ва така, че все по-малко хора имат достъп 
до знанието или пък са заинтересовани 
от него. Ще се опитам да проследя какво 
се случва в сферата на образованието и 
какво става накрая с талантливите деца, 
съумели да надскочат образователната 
система и да се внедрят в научните среди.  
Така ще разберем има ли морал в наука-
та, служи ли тя някому и ако да, то кому. 
Ще разберем също и защо в последните 
години нашата страна сериозно изостава 
в научно-техническия прогрес от другите 
държави.

Да започнем проследяването от учи-
лищната скамейка. Всички знаем, че 
подрастващите, които се обучават не в 
елитарни, а в средностатистически, така 
наречени  „народни школа“, не придоби-
ват критично мислене, губят логиката и 
не умеят да правят причинно-следствена 
връзка.

И отново се оформя въпросът защо? 
Според мен, това се дължи на огромния 
обем информация, който се изсипва вър-
ху тях хаотично. Няма систематизираност 
на знанията. Освен това, не се прави вза-
имовръзка между различните предмети. 
Как може да се изучава примерно химия, 
без да правиш връзка с физичните закони 
или с природните закони на биологията? 
А математиката? Без сериозно позна-
ние на математиката става невъзможно 
изучаването на редица други предмети, 
включително и на такива като рисуване-
то, музиката, дори литературата... Колко 
от нашите деца са наясно със Златното 

сечение, с числата на Фибоначи? Дори 
философията е невъзможна без знани-
ето на математика и на физика. Иначе 
казано, смятам, че първопричината на 
това, България да изостава в научното 
си развитие е осакатеното ни, постоянно 
„реформиращо се“ образование. И това 
на фона на невероятните ни доскорошни 
успехи. Достатъчно е да спомена само 
няколко наши бележити учени (проф. д-р 
Димитър Пасков, създател на медикамен-
та Нивалин от блатно кокиче, академик 
Цветан Цветков и неговият екип от учени 
развиват биотехнологията за хладна кон-
сервация и изсушаването на органичните 
вещества във вакуум, проф. Иван Митев 
е откривател на шестия сърдечен тон, 
Румен Антонов изобретява автоматичната 
скоростна кутия, антиоръжието на Юрий 
Марков все още няма аналог в света – ста-
ва въпрос за малко устройство, което е 
неотменна част от работата на антитеро-
ристите по света. Търговското му име е 
SNIFFEX) оставили ярка следа в научните 
среди. 

Но да проследим и вторият, не по мал-
ко важен аспект на затъването ни. А той 
е – умните ни, талантливи и успели деца, 
които са успели да надскочат „реформи-
раното ни“ образование, благодарение на 
желанието за познание, волята си и огро-
мния си умствен капацитет. Онези деца, 
които са успели да развият логическото 
си, критично и иновационно  мислене, 
които са се научили да отсяват инфор-
мационните каши. Какво се случва с тези 
деца? Да допуснем, че някои от тях  изо-
бретят нещо ново, интересно, което може 
да се използва в роботиката, в механиката 
или в която и да е област на икономиката 
или производството или пък открият  нов 
улеснен метод за работа в архитектурата 
например или в компютърните техноло-
гии. Немислимо е да бъдат изброявани 
възможностите, както и приложенията на 
иновациите в различните отрасли. Имаме 
млад талант, ненапуснал България и има-
ме идея, изобретение, иновация... И тук 
започва ходенето по мъките. Проблемите 
с издаването на патенти са общоизвестни. 
Няма гаранция, няма защита на патента, 
няма сигурност. Най-често издаването на 
патент в България не носи нищо на мла-

дия талант. Нито приличен доход, нито 
реално приложение в българската иконо-
мика, нито статус. Изобретателят най-чес-
то бива принуден да потърси подкрепата 
на други държави, чужди компании и 
корпорации, които обикновено се оказ-
ват заинтересовани от изобретението или 
откритието на нашия талант. Обикновено 
корпорациите буквално вербуват такива 
хора, предлагайки им възможности, пре-
красни условия за работа, сигурност, ста-
билност, чудесни възнаграждения. Това 
на обикновен език се нарича „изтичане на 
мозъци“. Тъжен, а аз бих го нарекла дори 
трагичен обрат за нашата държава! 

Но това е тъжно и за цялото човечест-
во – в глобален мащаб! Защо ли? Защото 
гении от България, както и от много други 
страни се оказват заложници на гигант-
ски корпорации. Работят за тях, дават 
целия си научен потенциал на компании 
и корпорации, които пък от своя стра-
на обслужват интересите на световния 
елит. Става така, че научните работници 
уж работят за благото на човечеството, а 
реално, често се получава, че индиректно 
вредят на човешката цивилизация. Ома-
гьосаният кръг се затваря!... Обикновени-
ят човек се оказва оглупял потребител, 
жертва, лесно манипулируема опитна 
мишка. Може би ще ми опонирате и ще 
кажете, че греша!... И има вероятност да 
сте прави!... Но аз ще се опитам да се под-
крепя с няколко примера за неморални 
и противоетични факти, от които няма 
как да бъдем предпазени. Нека вземем 
за пример генно-модифицираните орга-
низми, за кратко наречени ГМО. Не съм 
съвсем сигурна, но мисля, че компанията 
„Монсанто“ е първата, която пуска ГМО на 
световния пазар. При все, че все още се 
водят спорове в научните среди дали ГМО 
са безвредни. Реално ГМО биват пуснати 
на пазара без да са направени редица 
дългосрочни тестове и изследвания за 
влиянието им върху човешкия организъм, 
както и за взаимодействието им с другите, 
обикновени посеви на култивирани рас-
тения. За вас това може да е нормално, 
но за мен не е. Не само, че не е етично, 
но, според мен, е и дълбоко престъпно 
поведение на една водеща световна ком-
пания. Колко от нас знаят какво купуват 

на пазара? Колко от нас са убедени, че се 
хранят здравословно, че в менюто им не 
присъства ГМО или стотици други вредни 
съставки, разработени в лабораториите 
на „Монсанто“ или на други подобни ком-
пании? Аз не съм! Нещо повече – убедена 
съм, че дори доматите от градината на 
баба вече са ГМО!  Заради семената, купу-
вани на пазара!... Политиката само на една 
компания - „Монсанто“ е показателна. А 
повечето корпорации осъществяват съ-
щата политика. Мисля, че всички тук пре-
красно знаете, колко пъти  са били повди-
гани обвинения срещу „Монсанто“ за вре-
дите, която тази компания нанася на здра-
вето на хората. И не става въпрос само за 
ГМО.  Дело на „Монсанто“ са изключител-
но вредни за здравето вещества, които 
обаче до ден днешен използваме всички. 
Аспартам – смъртоносен невротоксин. 
Аспартамът е одобрен като подсладител 
за безалкохолните напитки, въпреки об-
стойните проучвания, които са показали, 
че при температури, надвишаващи 85 
градуса по Фаренхайт(29,44 по Целзий), 
той се разпада на два известни токсина 
дикетопиперазини(ДКП) – метилов (дър-
вен) алкохол и формалдехид. Така, аспар-
тамът става многократно по-смъртоносен 
от прахообразната му форма 

Националната асоциация за безал-
кохолни напитки (National Soft Drink 
Assotiation – NSDA) първоначално е 
объркана, тъй като се опасява от бъдещи 
съдебни преследвания от страна на по-
требители, постоянно увреждани и уби-
вани от отровата. Когато NSDA успява да 
докаже, че течният аспартам, освен, че е 
невероятно смъртоносен, е и много пове-
че създаващ зависимост в сравнение с ка-
чествения кокаин, “Searle” обаче е убеде-
на, че главоломно растящите печалби от 
продажбите на безалкохолните напитки с 
аспартам, лесно ще обезщетят всяка бъ-
деща отговорност. С това корпоративната 
алчност печели, а нищо неподозиращите 
потребители на безалкохолни напитки я 
плащат с цената на увреденото си здраве.

Синтетичен хормон на растежа при до-
битъка (Synthetic Bovine Growth Hormone 
– rBHG), произведен от генетично моди-
фицираната бактерия ешерихия коли, 
въпреки очевидното възмущение на  
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научната общостност, поради опасности-
те от него. Разбира се, „Монсанто” твърди, 
че болното гнойно мляко, пълно с анти-
биотици и хормони, е не само безопасно, 
но и всъщност – добро за нас! И което е 
по-лошо, „Монсанто” съди произвежда-
щите мляко компании, които отказват да 
използват токсичната кравешка гной и 
поставят на продуктите си етикет „без r 
BGH”, като твърди, че това им дава неспра-
ведливо предимство пред конкурентите, 
които не го правят. По същество, това, 
което „Монсанто” казва, е: „Да ние знаем, 
че r BGH разболява хората, но не е добре 
вие да обявявате, че той не присъства във 
вашите продукти. 

Не ми се иска да се разпространявам 
подробно върху компанията „Монсанто“, 
още повече, че всички знаем за водената 
от нея политика на върл капитализъм, це-
лящ единствено печалби, независимо от 
щетите, които нанася на селското стопан-
ство в световен план и дори на човечест-
вото. По-ужасяващото е, че такава поли-
тика водят почти всички корпорации, ра-
ботещи в различни сфери и даващи хляб 
за размисъл на конспиративните теории, 
които в един момент, се оказват не чак 
толкова налудничави, колкото изглеждат 
на пръв поглед. Достатъчно е да си при-
помним и едно невероятно, поне според 
мен, постижение – генераторите на газ 
на Браун, за които вече все по-често се 
говори.  Какви са ползите и предимствата 
на тази нова технология? Лично аз смя-
там, че са огромни. По-ефективна и чиста 
енергия, както и опазване на екологията. 
Само, че знаете ли какво си мисля? Звучи 
песимистично, но не вярвам скоро тази 
технология да навлезе в нашия живот, 
нито пък да бъде разработвана и подо-
брявана, защото тя застрашава печалбите 
на големите нефтени компании. 

Подобни примери може да се приве-
дат много. И както виждате, нещата са 
взаимосвързани. По-страшното е, че в 
множеството мегакорпорации работят 
научни работници, които осъзнават какво 
се случва. Част от тях рискуват да се ли-
шат от облагите си, и дори да бъдат под-
ложени на гонения от всякакъв вид, за да 
могат да  казват истините на хората.  Кое-
то е достойно за огромно уважение. Има 

и други области от науката, които бивайки 
разработвани, носят в себе си рискове за 
човека като цяло, ако не бъдат контроли-
рани! Например, съвсем близко е времето 
на наномедицината. В хранителни добав-
ки ще бъдат добавяни наночастици, чието 
призвание ще е да лекува човешкия ор-
ганизъм. Каква е гаранцията, че ние, като 
потребители, ще сме наясно какво купу-
ваме и вкарваме  в телата си?... Каква е 
гаранцията, че преди да бъдат пуснати на 
пазара, тези наночастици, ще са минали 
дългосрочни тестове и изследвания? Мо-
жем ли на юнашко доверие да ги употре-
бяваме, не знаейки за потенциални вре-
ди?... Ами евгениката? Аз не я намирам за 
морално и етично разклонение на наука-
та, въпреки, че ни убеждават, че тя е необ-
ходима и важна за нашето развитие и усъ-
вършенствуване. Евгениката щяла да ни 
даде възможност да станем свръхчовеци. 
Това си е препратка към трансхуманизма. 
Не мисля, че точно аз съм човекът, който 
да обяснява каква е крайната цел на този 
дял от науката.  В Гугъл всичко е казано 
подробно. Стига човек да иска да получи 
информация. Близките цели на трансху-
манизма наистина изглеждат благородни, 
но крайната цел е ужасяваща. Мнозина 
учени ни предупреждават за това. Тран-
схуманизма цели да обезличи човека, да 
го роботизира и уж да го дари с безсмър-
тие, но всъщност – да му отнеме Божието 
подобие! Звучи конспиративно, нали? Но 
сериозни имена в науката предупрежда-
ват за такъв развой на събитията. Същото 
може да се каже и за компютърните тех-
нологии и за виртуалната реалност, която 
съвсем скоро може да замести истинската 
реалност! Фантастика?... Не съм убедена!... 
Науката напредва с умопомрачителни 
темпове! И това е страхотно! Но и пла-
шещо! Страхотно е, ако науката работи 
НАИСТИНА в интерес на Човека! И плаше-
що, когато обслужва алчните амбиции на 
корпорациите, на световния елит, който 
често е престъпен, както и  на човеконе-
навистни политики!

Повдигам темата за морала в науката, 
защото тя винаги остава някак на заден 
план, незабелязана и пренебрегвана.  
Повдигам тази тема и поради друга при-
чина – заради незавидното положение 

на България в научно-техническото си 
развитие. Просто трябва да погледнем 
реалността в очите и да си дадем сметка, 
че ако не си върнем дейното и активно 
участие на държавата в нашата наука с 
оглед просперитета и благополучието на 
страната си, ще бъдем във вечна зависи-
мост и дори робство на чуждестранни 
корпорации.  Може би ще ме упрекне-
те, че политизирам нещата и ще бъдете 
прави! Но пък нека ви напомня, че по-
литиката също е наука. Ще ви припомня 
също и че всички области на науката са 
взаимосвързани. Противно на клишето, 
че „политиката е мръсен занаят“, ще заявя, 
че не е. Политиката, както казах, е наука 
и не е мръсна. Тя ръководи живота ни и 
да я игнорираме е най-глупавото нещо, 
което можем да направим. Защото ако 
имахме правилна, родолюбива политика, 
щяхме да имаме и наука, с която да се 
гордеем, щяхме да развиваме производ-
ства, в които да се прилагат иновации, 
изобретения и знания. Щяхме да имаме 
млада, жизнена и просперираща държа-
ва! Щяхме да имаме бъдеще! Простете ми 
отново скептицизма, но смятам, че към 
днешна дата нямаме нито такава държава, 
нито светло бъдеще! Целта на доклада ми 
беше да накарам повече хора от научните 
среди да се замислят за проблемите, пред 
които сме изправени и да направим нещо, 
за да запазим младите си умове и морала 
в науката.

Ще завърша с цитати на двама велики 
мислителя – Бертолд Брехт и Алберт Ай-
нщайн.

Първият е казал: „Най-лошата негра-
мотност е политическата неграмот-
ност. Политически неграмотният не 
чува, не говори, не участва в политиче-
ските събития. Той не знае, че цената на 
живота, цената на зърното, на рибата, 
на брашното, на наема, на обувките и на 
лекарствата зависят от политически-
те решения. Политически неграмотният 
е толкова глупав, че е способен да се пръс-
не от гордост заради факта, че мрази 
политиката. Този глупак не осъзнава, че 
проституцията, изоставените деца, 
най-големите крадци, лошите политици 
и корумпираните лакеи на национални и 
мултинационални компании се раждат 

тъкмо поради неговото политическо 
невежество.” - Бертолт Брехт.   А вторият 
е произнесъл няколко гениални като него 
самия заключения. Първото гласи: „Упо-
требата на атомната енергия промени 
всичко друго, но не и начина ни на мислене. 
Решението на този проблем се намира в 
сърцето на човечеството. Ако само знаех 
какво ще се получи, щях да стана часов-
никар“. Второто му, не по малко известно 
изказване,  звучи като предупреждение, 
в което е много важно да се вслушаме: 
„Техническият прогрес е като секира в ръ-
цете на патологичен престъпник“... И не 
на последно място ще цитирам още една 
негова мисъл, която може и трябва да ни 
накара да се замислим за света в който 
живеем и за света в който искаме да жи-
веем  - „Не всичко, което е стойностно, 
може да бъде оценено; и не всичко, което 
се цени, е стойностно“ (Мисъл, окачена в 
рамка и висяща на стената в кабинета на 
Айнщайн в Принстън.) С това, бих искала 
да приключа изложението си и се надя-
вам, че съм успяла да събудя у вас жела-
ние за обсъждане и търсене на решения 
над неотложни проблеми в развитието на 
родната наука.

Анна Дянкова Янчева-Костадинова 
е лингвист. Интересува се от 
психология, философия, история, 
етимология на думите Пише 
проза и поезия. Издадена книга - 
“Безусловната Обич Гради”.
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СелекцИя И 
СемеПроИзводСтво

В Институт по фуражните култури едно 
от основните направления е селекция и се-
мепроизводство на фуражните култури.

 Въпросът за ефективно фуражно про-
изводство придобива все по-голяма ико-
номическа важност и е пряко свързано 
със създаването на нови сортове фуражни 
култури с висока продуктивност и адап-
тивност. Изследванията в тази област са от 
особена важност за постигане на устойчи-
во земеделие. 

Основният принос на многогодишните 
житни култури, в т.ч. пасищен райграс, ежо-
ва главица, гребенчат и пустинен житняк, 
тръстиковидна и червена власатка, фесту-
лолиум и др. за адаптивно фуражно произ-
водство се основава на тяхната способност 
да създават дълготрайни тревостои с раз-
лично направление на използване – сено-
косно, пасищно и декоративно, самостоя-
телно и в смески с многогодишни бобови 
тревни култури и да осигуряват високока-
чествен фураж за преживните животни. 

Необходимостта от създаване на нови 
високопродуктивни сортове и усъвър-
шенстване на технологиите за тяхното се-
мепроизводство е с непреходно значение 
и стойност за обществото, а при многого-
дишните житни фуражни треви, периодът 
от старта на селекционната програма до 
регистрацията и внедряването на сорта 
минават повече от 15-20 години. 

Проучването и ефективното използване 
на генофонда на растителните ресурси от 
многогодишни житни фуражни култури са 
приоритет и за напред са основни цели в 
научноизследователската дейност на Инс-
титута. 

ИСторИчеСкИ аСПектИ
От основаването си през 1954 г. в ИФК – 

Плевен са създадени редица сортове от 
различни фуражни култури. Някои от тях 
във времето са безвъзвратно загубени, 
като една от причините е, че не е имало за-
щита на интелектулната собственост.

Понастоящем се поддържат 17 серти-
фикати на сортове фуражни култури, как-
то следва: люцерна – 8 сорта, пролетен 
фуражен грах – 2 сорта, пролетен фий – 1 
сорт, многогодишни житни треви – 6 сорта. 
При многогодишните житни треви селек-
ционните програми от до 1966 година са 
насочени основно към сенокосни сортове. 
Особено популярни и търсени от ферме-
рите са следните български сортове: 
 ежова главица (Dactylis glomerata 

L.) сорт дъбрава. Тетраплоид. При самос-
тоятелно отглеждане осигурява над 8 t/ha 
суха маса и 0,5–0,6  t/ha семена. Подходящ 
е за сено, паша и силаж. Устойчив е на суша, 
студ и листни болести. Сорт ежова главица 
Дъбрава е вписан в соротвата листа най-
напред през 1978 г., после през 1998 г.  има 
издаден сертификат. Това е най-старият и 
единствен сорт за страната от този вид и се 
сортоподдържа.
 безосилеста овсига (Bromus inermis 

Leyss.) сорт Ника. Октоплоид. При самос-
тоятелно отглеждане осигурява над 9 t/ha 
суха маса и 0,6–0,7  t/ha семена. Подходяш 
е за сено, паша и  силаж. Устойчив е на суша, 
студ и листни болести. Сорт безосилеста 
овсига Ника  е вписан в официалната сорто-
ва листа на страната ни през  1993 г., а през 
2008 г. е получил сертификат.
 тръстиковидна власатка (Fеstuca 

arundinacea Schreb.) сорт албена. Хексап-
лоид. При самостоятелно отглеждане оси-

гурява над 9 t/ha суха маса и 0,6–0,7 t/ha 
семена. Подходящ е за сено, паша и  силаж. 
Устойчив е на суша, студ, листни болести, 
кисели и засолени почви. Сорт тръсти-
ковидна власатка Албена (F. arundinacea 
Schreb.) е вписан в сортовата листа през 
1993 г., и е със сертификат от 2005 г.

 
НовоСъздадеНИ Сортове 
мНогогодИшНИ жИтНИ тревИ: 
 Новите сортове пасищен райграс 

ИФк Хармония (L. perenne L.), гребенчат 
житняк Свежина (A. cristatum Gaerth.) и пу-
стинен житняк морава (A. desertorum (Fich.) 
Schultes.) са преминали официално сорто-
изпитване през периода  2006 г. – 2009 г. 
Сортовете са регистрирани в Официална-
та сортова листа на Република България 
за годините 2010-2017, в OECD листата за 
2010 г. – 2017 г., и са със Сертификати от 
Патентно ведомство на Република Бълга-
рия от 2010 г. 

Пасищният райграс (Lolium perenne L.) е 
икономически най-важната многогодиш-
на житна трева, отглеждана в Европа, Нова 
Зеландия, и умерените райони на Япония, 
Австралия, Южна Африка и Южна Амери-
ка, използвана за фураж, декоративни и 
спортно технически цели. В световен ма-
щаб се извършва усилена селекционна 
дейност през над 100 годишен период и 
като резултат е големия брой сортове в 
OECD листа за 2017г. (1558 броя). Семепро-
изводството след 2000 г. за ЕС – 27 страни  
е средно 83 660 t семена от пасищен рай-
грас годишно, а за света 209 674 t годиш-
но. 

Пасищният райграс е предпочитан от 
фермерите, заради редица предимства: 
толерантност към интензивно изпасване, 
утъпкване и чести коситби, отлично усво-
яване на азота и най-важното – по-висока 
хранителна стойност, в  сравнение с оста-
налите житни треви. Световната селекция 
е създала много сортове райграс, характе-
ризиращи се със специфична екоадаптив-
ност. Изпитаните до сега у нас чуждестран-
ни сортове пасищен райграс са в повечето 
случаи високо продуктивни, но със слаба 
приспособимост към нашите условия за 
развитие, не дълготрайни и са неподходя-
щи за пряко внедряване в производство-
то. Това налага създаване на български 
сортове.

СелекцИоННИят ПроцеС 
СтартИра През 1995 г. И до 2017 г., 
включва: 
 събиране на изходен материал от 

експедиции и интродукция за създаване на 
работни колекции с донори за повишаване 
на продуктивния и адаптивния потенциал 
→ приложение на съвременни селекцион-
ни методи: 
 рекурентна фенотипна селекция, 
 индуцирана полиплоидия, 
 поликрос и изпитване на генератив-

ните потомства по комплекс признаци –  
тандем селекция „висока продуктивност –  
екологична стабилност) → 
 сортоизпитване → нов сорт → ав-

торски семена и високи категории семена. 
Многооткосността и многогодишността 

на пасищния райграс са важни предпоставки 
за формирането на общата продукция веге-
тативна маса за целия период на използване 
на тревостоя. Той е подложен целогодишно, 
и по години, на влиянието на факторите на 
околната среда, с чести стресови ситуации. 
Устойчивостта на популацията към неблаго-
приятните фактори на местните екологични 
условия е от голямо значение за продуктив-
ността и дълготрайността. 

България е разположена в периферията 
на два ген центъра (Средиземноморски и 
Кавказки), където разнообразието е най-
голямо и е зона за адаптация на растителни 
генетични ресурси. Има 5 почвено-клима-
тични области, включително вертикална 
(планинска) зона. Многогогодишните жит-
ни треви: ежова главица, безосилеста овси-
га, тръстиковидна власатка, пасищен рай-
грас, пустинен и гребенчат житняк растат и 
се развиват добре от равнинни към виски, 
от хълмисти към планински пояси.

оСНовНИ ХарактерИСтИкИ 
На НовИте Сортове 
мНогогодИшНИ жИтНИ тревИ:

1. Пасищен райграс (Lolium perenne L.)  
сорт  И Ф К   Х А Р М О Н И Я - стандарт в 
Изпълнителна агенция сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол (ИаСаС)

Първият диплоиден, ранен български 
сорт пасищен райграс:

- дълготраен и зимоустойчив;
-  толерантен към засушаване и високи 

летни температури. 

Нови сортове 
многогодишни житни треви 
в България1

Анелия Кътова

1  Докладът е изнесен на конференция “ПАТЕНТИТЕ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ – РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА“, Плевен, 11-12.V.2017
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- Добив на сено – 800–900 kg da-1, с ви-
сока хранителна стойност: суров протеин–  
15-17%,  водоразтворими захари – 6-8%  и 
смилаемост 67 –72%.  

- Добив на семена 50–60 kg da-1. 
Подходящ за:
  пасища и озеленяване;
  компонент на пасищни смески с бяла 

детелина или звездан; 
   декоративни цели в смески  с черве-

на власатка.
2. Пасищен райграс (Lolium perenne L.) 

сорт  Т Е Т Р А Н И 
Първият български тетраплоиден, ра-

нен до средно ранен сорт :
-  дълготраен, зимоустойчив; 
- толерантен към засушаване, високи 

летни температури 
- устойчив на листни болести – коронес-

та ръжда (Бал 7-9). 
 - Добив на сено – 800–1100 kg da -1, с 

най-висока хранителна стойност: суров 
протеин – 17-19%, водоразтворими заха-
ри– 6-10% и смилаемост 70–82 %.  

- Добив на семена 60–80 kg da -1. 
Подходящ за: 
  паша и озеленяване;
  компонент на пасищни смески с бяла 

детелина или звездан,

  а също и с диплоидни сортове паси-
щен райграс,    декоративни цели в смески с 
червена власатка.

3. Пасищен райграс (Lolium perenne L.)  
сорт  Т Е Т Р А М И С 

Нов тетраплоиден, много ранен българ-
ски сорт пасищен райграс:

-  дълготраeн и зимоустойчив;  
-  толерантен към сушав и високи летни 

температури;  
-  устойчив на коронеста ръжда (бал 7-9).   

- Добив на сено – 800-1000 kg da -1, с висока 
хранителна стойност: суров протеин – 17%, 
водоразтворими захари – 6-8 % и смилае-
мост 70–75 %. 

 - Добив на семена 70–90 kg da -1. 
Подходящ за:
   ливади, пасища и озеленяване;
   компонент на смески с бобови видо-

ве;
   пасищни смески с диплоидни сорто-

ве райграс; 
   декоративни цели в смески  с черве-

на власатка.
Неоходимо е генетично подобряване на 

многогодишните житни треви и създаване 
на нови сортове с повишена толерантност 
на суша и ефективност на използване на во-
дата. Гребенчатият житняк (Agropyron crista-

tum (L) Gaertn.) е ксерофитна, многогодишна 
житна, туфеста трева, използвана за фураж, 
декоративни и противоерозионни цели. 

Естественорастящ е в пустинните райо-
ни на южен Сибир и е адаптиран за сухите 
Канадски прерии. Във Великите равнини на 
Северна Америка е интродуциран от Из-
точна Европа и Централна Азия, части от 
бившия СССР, Китай, Афганистан, Турция и 
Иран през 1898 г., а отглеждането му започ-
ва през 1930-те години по програма за спа-
сяване от сушата. Селекционната дейност в 
световен мащаб датира от началото на 20 
век и през 1932 г. е регистриран първият 
сорт Fairway в Канада. 

В страните от ЕС няма регистрирани 
сортове от Agropyron cristatum, с изключе-
ние на България и след нея -  Румъния. По-
настоящем има малък брой сортове в OECD 
листа за 2012 г. (6 броя – 4 от Канада: Fairway 
– 1932 г., Parkway – 1969 г., Kirk – 1987г., AC 
Parkland – 1998 г.; 1 – България – Свежина 
– 2010 г.  (първият български, на Балканите 
и в Европа сорт, и 1 - Румъния - Flaviu). 

Гребенчатият житняк е предпочитан от 
фермерите в Канада и САЩ, заради реди-
ца предимства: подходящ за полуаридни 
и аридни условия, развива се най-рано на 
пролет, дълготраен, с дълбока коренова 
система, сухоустойчив и зимоустойчив, 
лесно се създават тревостои, предпочитан 
е от преживните и е с висока хранителна 
стойност през пролетта и рано през лятото, 
както и през есента. 

4. Гребенчат житняк (Agropyron 

cristatum L.)  сорт  С В Е Ж И Н А 
Първият диплоиден български сорт 

гребенчат  житняк: - високопродуктивен и 
екологично стабилен, - зимоустойчив и су-
хоустойчив, устойчив на листни болести и 
изключително дълготраен - над 10 години,  
- Добив на сено – 800-900 kg da-1, с висо-
ка хранителна стойност: суров протеин –  
17-19%,  смилаемост 60 –68%.  Добив на се-
мена 40–50 kg da-1. 

Подходящ за:
  пасища и противоерозионни тре-

востои
   поддържане на ландшафта.
   озеленяване;
  компонент на пасищни смески с 

бяла детелина или звездан.
5. Пуститен житняк (Agropyron 

desertorum Fisch.)  сорт  М О Р А В А 
Първият тетраплоиден български сорт 

пустинен житняк: - високопродуктивен и 
екологично стабилен, - зимоустойчив и су-
хоустойчив, устойчив на листни болести и 
изключително дълготраен - над 10 години,  
- Добив на сено – 900-1000 kg da-1, с висо-
ка хранителна стойност: суров протеин –  
17-19%,  смилаемост 60 –68%.  Добив на се-
мена 50–60 kg da-1. 

Подходящ за:
   ливади, пасища
  противоерозионни тревостои, 
  поддържане на ландшафта и  озеле-

няване;
  компонент на сенокосни смески с 

люцерна или еспарзета; 

таблица 1. Използвани методи и снимки на новосъздадени сортове пасищен 
райграс в България

Хармония тетрани тетрамис

Индивидуален фенотипен 
отбор, Поликрос на 

91 елитни диплоидни 
генотипове с местен 

произход

Полиплоидизация на местна 
селекционна популация,

Флоуцитометричен скрининг 
и фенотипен  отбор, 

последван от поликрос на 
45 тетраплоидни елитни 

генотипове и репродукция до 
C4 поколение.

Полиплоидизация на местна 
селекционна популация,

Флоуцитометричен скрининг 
и фенотипен  отбор, 

последван от поликрос на 
52 тетраплоидни елитни 

генотипове и репродукция 
до C4 поколение.

таблица 2. Използвани методи и снимки на новосъздадени сортове житняк 
в България

Двукратен индивидуален фенотипен отбор, 
клонова селекция на 31 елитни генотипове 

гребенчат житняк с местен произход от 
Североизточна България и популация от 

Русия, и поликрос.

Двукратен индивидуален фенотипен отбор, 
клонова селекция на 15 елитни генотипове 

гребенчат житняк с местен произход от 
Североизточна България, и поликрос.

Свежина морава
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
бул. „д-р г. м. димитров“ № 52 Б, София, 1040

Патентното ведомство на Република България е 
национален държавен орган за правна закрила на 

марки, патенти, полезни модели, промишлен дизайн, 
географски означения и други обекти на индустриална 
собственост. Закрилата, предоставяна от Ведомството, е в 
съответствие с българското и европейското законодателство. 
Патентното ведомство представлява държавата и интересите 
й в международни организации като Световната организация 
по интелектуална собственост, Службата за хармонизация във 
вътрешния пазар, Европейското патентно ведомство и др.
Информация относно различните видове услуги, извършвани 
от Ведомството, попълването на искания и цената на исканата 
услуга можете да получите от Регистратурата на Патентното 
ведомство на 
тел.: 02/ 9701 321 или на е-mail: services@bpo.bg.
Ведомството предоставя възможност и за електронно 
заявяване на обекти на индустриална собственост в рубрика 
„Портал марки и дизайни“ на интернет страницата си 

www.bpo.bg.

регИСтратУра – раб. време: 08:30 – 17:00 ч.

ИзводИ   
Създадени са 8 сорта от 6 вида житни 

треви, както следва: ежова главица (Dactylis 
glomerata L.) Дъбрава, безосилеста овсига 
(Bromus inermis Leyss.) Ника, тръстиковидна 
власатка (Festuca arundinacea Schreb.) Албе-

на, пасищен райграс  (Lolium perenne L.) ИФК 
Хармония, Тетрани и Тетрамис, гребенчат 
житняк (Agropyron cristatum Gaerth.) Свежи-
на и пустинен житняк (Agropyron desertorum 
(Fich.) Schultes.) Морава. 

Сортовете са първи за страната по ви-

таблица 3. Издадени сертификати на ИФк – Плевен за сортове многогодишни 
житни треви

Растителен вид, култура Сорт Сертификат № Дата на издаване

1. Ежова главица Дъбрава № 10066 21.10.1998

2. Тръстиковидна власатка Албена № 10676 30.12.2005

3. Безосилеста овсига Ника № 10776 29.08.2008

4. Пасищен райграс - нов ИФк  Хармония № 10846 26.02.2010

5. гребенчат житняк - нов Свежина № 10839 26.02.2010

6. Пустинен житняк - нов морава № 10840 26.02.2010

дове и имат ценни характеристики като 
висока продуктивност на фураж и семе-
на, дълготрайност, толерантност на стрес, 
високо качество на фуража, подходящи 
за различни направления на използване 
и са с различно плоидно ниво. В Институт 
по фуражните култури се извършва сор-
топоддържане и семепроизводство на 
предбазови и базови семена и се сключват 
възлагателни и лицензионни договори за 
семепроизводство с лицензирани семеп-
роизводители. 

Най-новите тетраплоидни сортове па-
сищен райграс Тетрани и Тетрамис са при-

ключили успешно официалното държавно 
сортоизпитване за различимост, хомоген-
ност и стабилност (РХС) и биологични и 
стопански качества (БСК) в ИАСАС с докла-
ди от ЕК и са утвърдени със заповед на ми-
нистъра на МЗХ за вписване в списък А на 
Официалната сортова листа на страната – 
 РД 09-385/03.05.2017 г. Очаква се издаване 
на сертификати от Патентно ведомство на 
Република България.

Институт по фуражните култури, 
5800 Плевен

E-mail: katova66@abv.bg



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: 
 office@sibulgaria.org
www. sibulgaria.org
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