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NEW RESEARCH ABOUT THE LINK OF AGE 
AND SEX WITH OBESITY

R. Pamukoff

Summary: The aim of the current study is to examine the tendencies and the 
frequency in the spread of obesity in the world and EU population as well as in 
Bulgaria; to analyse recent trends and its connection with age and sex. Based 
on those analisys to validate effective prevention methods for reduction and 
eradication of these diseases.

 The population of our planet is aging progressively. At the same time, the 
number of obese people in the world has increased 3,5 times after 1980.  The role 
of sex and hormones in obesity is unmistakable and is currently the focus of several 
studies. The analysis of Eurostat (2008 и 2014) outline that in the 21st century the 
EU has seen a significant jump in the proportion of overweight women after age of 
44 years. A similar trend is observed in men - more than 50% of them gain weight 
after age of 35. Often hormonal changes that occur in the body with age are factors 
for weight gain.

In order to manage successfully the main risk factors of obesity (stress, unhealthy 
diet, physical inactivity) it is proposed to implement an innovative integrated 
methodology. Our studies demonstrate an interesting complex program, 
established on evidence-based medicine, combining natural lifestyle elements and 
phytotherapy - innovative botanical bio combination Slim Pam by prof. dr. Pamukoff 
to be used in programs for treatment and prevention of obesity. 

Key words:  obesity, ageing, hormones, testosterone, estrogen, risk leptin, 
ghrelin, factors, integrated methodology, natural lifestyle, phytotherapy
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Едно събитие през ноември за седми 
пореден път постави достоен финал на 
дейността на Съюза на изобретателите в 
България за годината – изложението „Изо-
бретения, Трансфер, Иновации”. В продъл-
жение на 4 дни залите на столичния Дом 
на науката и техниката приютиха повече 
от 46 изобретатели, селекционери и нова-
тори, заедно с техните колективи, които 
представиха над 62 новаторски решения 
в 7 раздела. Както каза в своето слово при 
откриването председателят на СИБ инж. 
Марио Христов: „Броят на участниците и 
представените нови решения на изложе-
нието продължава да е на едно достойно 
равнище за мащабите на нашата страна, 
което можe само да ни радва.“ Тази година 
събитието се проведе под патронажа на 
Министерството на образованието и на-
уката, а наред с българските участници, в 
него се включиха изобретатели от Сърбия, 
Чехия, Босна и Херцеговина. Както каза г-н 
Христов: „Еднo събитие, коeто акумулира 
все повече  последователи и приятели, 
зарежда с оптимизъм и надежда все повече 
хора, за стремеж към изобретения, нови 
сортове растения, нови дизайни, всички 
те – водещи до по-добър и по-смислен на-

Изложение „Изобретения, 
Трансфер, Иновации“

чин на живот.“ Наред с някои много добри 
разработки, вече с пазарна реализация, в 
залата можеха да се видят разработки и на 
ученици, впечатляващи със смелостта на 
творческите виждания.

По традиция изложението има конкур-
сен характер и сигурно на журито никак не 
му е било лесно да определи най-добри-
те. И още нещо, тази година за пръв път 

Инж. Марио Христов открива събитието, а до него са част от гостите: инж. Васил Велев, 
инж. Лилия Смедарчина, доц. Виолета Божанова, д-р Петко Николов (отляво надясно)
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имаше и почетни награди  на Световната 
организация за интелектуална собственост  
(WIPO), което е заслужено признание за 
нивото на българските изобретатели и на 
самото изложение.

Но изложението бе само част от цялост-
ното събитие, организирано от СИБ. Тази 
година организаторите се бяха постарали 
да осигурят богата съпътстваща програма, 
която акцентираше върху необходимостта 
от по-висока креативност на изобрета-
телската дейност, професионализъм при 
трансфера на научни знания и резултати от 
научните изследвания, което да бъде га-
ранция за ефективни и успешни иноваци-
онни продукти. Сред дискутираните теми 
ще отбележим „Как да намерим нов пазар?“, 
„Как да ускорим иновационния цикъл на 
бизнеса?“, „Политика за създаване на ино-
вативно мислещи специалисти“, които 
предизвикаха интереса на слушателите и 
със сигурност са били полезни за присъст-
ващите.

Разбира се организирането на подоб-
но събитие не е по силите на един съюз. 
Затова ще цитираме благодарствената 
част от словото на инж. Марио Христов, 
която показва и широкият интерес, пре-
дизвикван от Националното изложение 
„Изобретения, Трансфер, Иновации”: 
„Всичко това стана възможно благода-
рение на партньорството ни с Академи-
ята за иновативен мениджмънт, МОН,  
Националната браншова организация за 
електрическа мобилност–ИКЕМ,  Сдруже-
ние „Професионален форум на образова-
нието“, Фондация „ГИС трансфер Център“ 
и г-н Франк де Турк от Белгия, за което 
им изказвам нашите искрени благодар-
ности. Изразявам и специални благодар-
ности за партньорството ни с ПВ, ССА, 
Столична община и БТПП.

Благодаря за сътрудничеството и 
подкрепата на ФНТС, фондация „Еврика“, 
Асоциацията на индустриалния капитал 
в България.

Уважение и благодарности и към на-
шите спонсори: „Стара планина Холд“ АД,  
ИНОВА  ЕООД, „Вила Мелник“ ООД, „Пам 
Медика“ ЕООД, „Горна баня“ ООД и „Трапен“ 
ЕООД.

Благодаря на хората от екипа на СИБ, 
както и на екипа на г-н Марин Антонов от 
Дома на техниката, без които изложение-
то нямаше да е такова, каквото е!“

Гостите
И като при всяко откриване, гостите 

искаха да изразят своето отношение към 
събитието, да пожелаят успех както на 
участниците, така и на организаторите на 
това полезно в национален мащаб дело:

Инж. Лилия Смедарчина, зам. председа-
тел на ФНТС подчерта значението на този 
превърнал се вече в традиция форум и 
гордостта, че той е дело на един от члено-
вете на Федерацията – СИБ и се провежда 
със съдействието на ФНТС.

След като сподели своите виждания за 
ползата от изложението председателят 
на УС на Националната браншова органи-
зация за електрическа мобилност – ИКЕМ, 
Илия Левков завърши „Нашите поздрав-
ления за Седмото национално изложение, 
защото първите седем години са минали и 
оттук насетне трябва да растем все повече, 
по-качествено и добавената стойност да 
остава тук, в България.“

Главният научен секретар на Селскосто-
панска академия доц. Виолета Божанова 
отбеляза като сериозен принос на изло-
жението факта, че то поставя усилията на 
иноваторите във фокуса на обществото, 
нещо което не е съвсем добре предста-

вено през изминалите години. „Надявам 
се с помощта на това изложение през 
следващите години иноваторите да стават 
все повече и с по-голяма популярност, да 
става все по-ясно колко е важна ролята на 
хората и институциите, които се занимават 
с иновации за устойчивото развитие на 
обществото и повишаване на добавената 
стойност“. Накрая тя добави, че очаква 
панелът за дискусии да е много полезен за 
всички, но най-вече за младите участници 
във форума.

Д-р Петко Николов, председател на 
Патентното ведомство на Република Бъл-
гария изтъкна подкрепата, която ведом-
ството дава за изложението и подчерта, че 
целта му е да допринесе за стабилността 
на иновационната верига и разширяване 
на познанието за изобретенията, предпри-
емачеството и обмена на добри практики.

Васил Велев, председател на Асоциаци-
ята на индустриалния капитал в България, 
приветства присъстващите от името на 
Асоциацията и на Холдинг „Стара планина“ 
и пожела успех на всички участници. Бла-
годари на СИБ, че успява за седми пореден 
път да организира изложението и каза: „Из-

обретателите и иноваторите са най-нужни-
те хора в България днес. В резултат на тях-
ната дейност сме свидетели на този бързо 
променящ се свят и безспорно тежестта 
им в обществото ще расте. Съвсем наскоро 
бе организирано и се проведе за пръв път 
от 25 години Национално изложение на 
младежкото научно-техническо творчест-
во в Горна Оряховица, чиито организатори 
се ползваха също от нашата подкрепа и бе 
взето решение това изложение да стане 
също традиционно. Така че ние ще разчи-
таме много и на вас да привлечете младеж-
ки колективи, млади хора, да запалите от-
ново искрата, защото ако от ранна възраст 
не се започне, след това е много трудно в 
студентските години да се навакса пропус-
натото…“ Той изтъкна, че за нашата индус-
трия именно изобретателите са важните 
хора и затова е хубаво при провеждането 
на това събитие да се привлекат повече 
мениджъри, повече предприемачи, да се 
насочи вниманието им към техните пости-
жения, с оглед на реализацията им.  

С пожелание за успех г-н Васил Велев 
обяви Седмото национално изложение за 
трансфер и иновации за открито.

отЛиЧеНите
Споменахме в началото, че оценяване-

то на участниците никак не е било лесно, 
но под ръководството на своя председа-
тел, проф. дсн Славка Лукипудис – зам.
председател на СИБ, журито в състав:  
Секретар: инж. Иван Илиев – 
гл.координатор на ИТИ’16

Членове: 
доц. д-р Виoлета Божанова – главен 

научен секретар на ССА 
Кристина Николова – експерт, отдел 

„Наука“, МОН
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Емил Коматичев 
– държавен експерт, 
отдел „Иновации и 
предприемачество“, 
МИ

инж. Мадлен Вла-
ховска – държавен 
експерт в Патентно 
ведомство

д-р инж. Лидия 
Костова – изобрета-
тел, зам.председател 
на СИБ

Цветелина Йор-
гова – фондация  Гис 
Трансфер Център 

определи награ-
дите на VII-то НАЦИО-
НАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 
„ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ТРАНСФЕР, ИНОВА-
ЦИИ“ – ИТИ’2016, 
както следва:

Първа награда
Приз „СИБ изобретател на ИТИ’2016“ 
Доц. д-р Влади МАНЕВ, Ана МАНЕВА и 

колектив за разработките Средство за
екстракорпорална сорбция на карци-

ноембрионален антиген (CEA), Средство за 
конкурентно инхибиране и/или блокиране 
на карциноембрионалния антиген, Метод 
за обработка на кръв на карциномно бо-
лни с  центрофужна плазмафереза

 

награда WIPO1 
Трофей за ученическа разработка
Стивън ЖЕЛЕВ, Евелина ЖЕЛЕВА и 
Иван ДИМОВ, с ръководител д-р инж. 

Дончо Пачиков за разработката Младежки 
консорциум „Андроид“ 

 
награда WIPO
Златен медал за високо творческо 
постижение
Милен ДЕЧКОВ за разработката Къщата 

на бъдещето днес
 

награда 
WIPO 
Златен медал за 
високо 
изобретателско 
постижения
Любен ЛАКОВ,
Пеню ЦОНЕВ, 
Веселин ВАСИЛЕВ, 
Станислав СЛАВОВ, 
Янко ДИМИТРИЕВ, 

Венета ПОПОВА, 
Михаела АЛЕКСАНДРОВА, 
Красимира ТОНЧЕВА и 
Божидар ЖИВОВ за разработките: Пе-

трургичен материал и Керамичен акумула-
тор

 
СПециална награда за  
отлично ПредСтавяне

Милиян СТОЯНИЧ за разработката Супа 
и яхния със зеленчуци и гъби шийтаке

Наградените представители от институтите на Селскостопанска академия
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СПециална награда за 
виСоко творчеСтво

Светослав ЗАБУНОВ, 
проф. дтн Гаро МАРДИРОСЯН и 
проф. дтн Петър ГЕЦОВ за разработки-

те: Мултироторен хеликоптер, Самолет с 
вертикално излитане и Тандем вертолет

златен Плакет за Победител в 
категория

Иван ЧАВДАРОВ, Таньо ТАНЕВ и 
Веселин ПАВЛОВ за разработките: Кра-

чещ робот и Робот за инспекция на тръби
златен Плакет за Победител в 
категория

Михо МИХОВ, Снежан БОЖКОВ, 
Емануел БАДРИКОВ и 
Станислав СТАНЧЕВ за разработката 

Машина за механизирано прибиране на 
цвета от маслодайна роза
златен Плакет за Победител  
в категория

доц. д-р Нели ВЪЛКОВА за разработката 
Сорт памук  „СИРИУС“
златен Плакет за Победител  
в категория

Проф. д-р Павлина ДОЛАШКА, 
д-р Людмила ВЕНКОВА, 
д-р Александър ДОЛАШКИ и 
Радостина ВЕЛИКОВА за разработката 

Биоактивен гликопротеин от молюски с 
терапевтично значение 

златен медал за много добро 
ПредСтавяне 

Валентин ЦВЕТАНОВ, с ръководител 
Елена ЛЮБИНОВА за филма „Бункерите под 
София“ 
златен медал за много добро 
ПредСтавяне 

доц. д-р Гинка РАЧОВСКА и 
Антоанета АРГИРОВА за разработката 

Високодобивен сорт пшеница „Гизда“ 
златен медал за много добро 
ПредСтавяне 

доц. д-р Галина АНТОНОВА, 
доц. д-р Красимир МИХОВ и 
проф. д-р Галина ПЕВИЧАРОВА за разра-

ботката Сорт главесто зеле „Пълдинер“ 
златен медал за много добро 
ПредСтавяне 

Петър КАРАБАДЖАКОВ за разработки-
те: Подемен механизъм и Подемен механи-
зъм с многостепенен редуктор 
златен медал за много добро 
ПредСтавяне 

Видан МИХАЙЛОВИЧ за разработката 
Сливова ракия TAROLAJT
златен медал за много добро 
ПредСтавяне

Милан ДЕВИЧ за разработката Сградна 
система „СИМПРОЛИТ“ 
златен медал за много добро 
ПредСтавяне 

Трайчо ПЕНЗОВ за разработките: Систе-
ма за управление на процеса мокро сми-
лане на суровини и Система за управление 
на процеса мокро смилане на руда 
златен медал за добро 
ПредСтавяне 

Елена ЦОЛОВА, 
Илияна КРИШКОВА, 
Деница СЕРБЕЗОВА, 
Ценко ВЪЧЕВ, 
Ганка БОЕВА и 
Евлоги МАРКОВ за разработката Тех-

нология за интегрирано производство на 
малини 
златен медал за добро 
ПредСтавяне 

проф. д-р Аргир ЖИВОНДОВ и 
агроном Юлия БОЖИКОВА за разработ-

ката Сливово-кайсиев сорт „СТЕНДЕСТО“ 
златен медал за добро 
ПредСтавяне 

доц. д-р Дечко ДЕЧЕВ за разработката 
Сорт твърда пшеница  „КЕХЛИБАР“

златен медал за добро 
ПредСтавяне

Георги ВАТРАЧКИ за разработката 
Ватрасин 2 
златен медал за добро 
ПредСтавяне 

проф. д-р Марина ГРАМАТИКОВА, 
доц. д-р Боряна ДЮЛГЕРОВА, 
проф. д-р Драгомир ВЪЛЧЕВ и 
ас. Тошка ПОПОВА за разработката Зи-

мен пивоварен сорт ечемик „АХИЛ“ 
златен медал за добро 
ПредСтавяне 

Стефчо СТАНЕВ за разработките: Пътека 
за възрастни хора, хора с увреждания и 
малки деца; Ново поколение самолети без 
крила 
златен медал за добро 
ПредСтавяне

Стоян ГИШИН за разработките: Интели-
гентни системи за заряд, тестване, изпита-
ния и възстановяване на електрическите 
характеристики на акумулаторни  батерии; 
Технологии  с импулсен ток и Компютърно 
управление за рециклиране на благород-
ни и ценни метали от електролитни и твър-
ди отпадъци и при преработка на оловни 
акумулатори

 

грамота за уСПешно 
ПредСтавяне 

проф.д-р Бистра АТАНАСОВА, 
гл.ас.д-р Мария ЙОВКОВА, 
агр. Искра ЛИПОВА и 
агр. Емил МАВРОВ за разработката  

Технология за отглеждане на метличеста 
гипсофила
грамота за уСПешно 
ПредСтавяне

д-р х.н. инж. Добринка СТАНЕВА за раз-
работката Органомеден  био препарат
грамота за уСПешно 
ПредСтавяне

Димитър ДИМИТРОВ за разработките: 
Система за конвекторен топлообмен за 
печки с твърдо гориво и Конвекторен мо-
дул за радиатор.

1  WIPO – наградите са предоставени от Све-
товната организация за интелектуална собстве-
ност (World Intellectual Property Organization)
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въведеНие:
 Периодът след втората половина на 20 

век и началото на 21 век се характеризира 
с големи демографски промени. Има зна-
чителни изменения в стила на живот. Насе-
лението застарява. Относителният дял на 
хората с наднормено тегло нараства пове-
че от 3,5 пъти от 1980 г. насам. 

Епидемичното нарастване на затлъстя-
ването по света понастоящем е признато 
от Световната Здравна организация (СЗО) 
2014 за една от водещите здравни заплахи. 
По-рано се считаше, че натрупаните мазни-
ни в човешкото тяло са инертни. В послед-
ните години се натрупаха данни, че мазни-
ните, особено интра-абдоминалните, имат 
съществено значение за метаболизма. Те 
повлияват стойностите на артериалното 
налягане, липидите и пречат на организма 

да използва инсулина ефективно. С по-
вишаване на теглото, рискът от сърдечно 
съдови заболявания (СЗ) и диабет тип 2 
нараства стръмно. Статистиката показва, 
че 58% от диабета, 21% от исхемичната 
болест на сърцето, 39% от артериалната 
хипертония и 23% от исхемичния мозъчен 
удар се асоциират с индекс на телесната 
маса – ИТМ > 24. Всичко това налага търсе-
не и на други фактори на риска, които вли-
яят или предизвикват затлъстяване. 

В края на 20 век и в началото на 21 век 
се появиха нови интересни съобщения за 
значението на някои хормони свързани 
със затлъстяването.  През 2014 г. Евростат 
публикува доклад: озаглавен „Европейско 
здравно проучване: почти 1 възрастен 
на всеки 6 е със затлъстяване. Делът на 
затлъстяване се увеличава с възрастта и 

намалява с образованието“ (2016).
Тези процеси и тенденции поставят 

нови предизвикателства пред медици-
ната и предоставят възможност за нови 
иновационни разработки. За това  целта  
на настоящия литературен обзор е да се 
проучат честотата и тенденциите в раз-
пространението на затлъстяването сред 
населението в ЕС и у нас, като се обърне 
специално внимание на възрастовите и 

хормоналните изменения в организма, 
свързани с него.

Разпространение на затлъстяване-
то по света, в ЕС и у нас.  

Възходящата тенденцията на затлъстя-
ване по света след втората половина на 20 
век и 21 век е видна на фиг. 1. Затлъстява-
нето е сериозен проблем на общественото 
здраве, който може да се измерва с помо-

Нови изследвания за 
взаимовръзката на възрастта 
и пола със затлъстяването 

Р. Памукова

Фигура 1. Тенденции при населението с наднормено тегло и перспективи за 2020 г

Източник: ОЕСД, Obesity and the Economics of Prevention 2012

Фигура 2. Относителен дял на жените над 18 годишна възраст, диагностицирани със 
затлъстяване (ИТМ>30), СЗО (2014)

Източник: СЗО 2016

Фигура 3. Относителен дял на мъжете над 18 годишна възраст, диагностицирани със 
затлъстяване (ИТМ>30), СЗО (2014)

Източник: СЗО 2016
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щта на статистически индекс на телесна 
маса (ИТМ) и се определя като ИТМ от 30 
или по-висока стойност.  (14)

Ролята на пола при затлъстяване
 Във всички региони на СЗО жените са 

били със значително по-голяма 
предразположеност към затлъстя-
ване от мъжете. (Фиг. 2 и Фиг. 3) 

В тъмночервено са дадени най-
засегнатите държави, като САЩ,  
Великобритания и Австралия – по-
пулациите в тези държави имат  
значителна генетична връзка, коя-
то е важен фактор при наднорме-
ното тегло. (Фиг. 3). Същевременно, 
при жените проблемът е по-задъл-
бочен и разпространен (Фиг. 2). В 
три от регионите на СЗО — Европа, 
Източното Средиземноморие и 
Северна и Южна Америка над 50% 
от жените през 2014г. са били с над-
нормено тегло. От тях почти поло-
вината са били със затлъстяване 
(23% от жените в Европа, 24% в Из-
точното Средиземноморие и 29% в 
Северна и Южна Америка. (38) 

Същата тенденция се наблюда-
ва и в редица Европейски страни. 
Стойностите варират от 30% при 
италианките до 54% при жените от 
Великобритания. При мъжете те са 
съответно от 7% при мъжете в Шве-

ция до 24% за мъжете от Малта.  

Взаимовръзка между възрастта и 
затлъстяването

 Известно е, че населението на земята 
застарява прогресивно и тази тенденция 

ясно е изразена в доклад на ООН (фиг. 5). 
След 1950 г. пропорцията на хора над 60 
години спрямо деца под 15 години се е 
увеличила от 24 % на 33 % през 2000 г. и 
продължава да се увеличава, като е про-
гнозирано от ООН, че ще се утрои до 2050 
г. – 101 възрастни над 60 години на всеки 
100 деца. Както ще видим в същия доклад 
на ООН, основен проблем в почти целия 
Европейски съюз е общото застаряване на 
населението. (фиг. 6)  

За Европа показателят на 
застаряване  е 116 % а през 
2000 г.  В Европа индексът е 
бил най-висок – в шест дър-
жави през 2000 г. България, 
Германия, Гърция, Италия, 
Испания и извън Европа 
– Япония индексът е над 130 
души и ще се увеличи още до 
2050 г.  (36)

Наблюдава се взаимовръз-
ка с eпидемичнaта тенденция 
на нарастване на затлъстя-
ването по света. (Фиг. 1). По-
нататъшните анализи ще я 
изследват в по-голям детайл.

В контекста на настоящата 
статия е интересен анализът 
на Евростат, озаглавен “Евро-
пейско здравно проучване: 
почти 1 възрастен на всеки 6 
е със затлъстяване. Делът на 
затлъстяване се увеличава с 
възрастта и намалява с обра-

Фигура 4. Относителен дял на населението със затлъстяване, разпределени по пол в  
27-те страни членки на ЕС 

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 5. Тенденции при населението с наднормено 
тегло и переспективи за 2020 г

Източник: ООН: World Population Ageing 1950-2050. 
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division,  United Nations, New York 2001.

Фигура 6. Тенденции при населението с наднормено 
тегло и переспективи за 2020 г

Източник: ООН: World Population Ageing 1950-2050. United 
Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division,  United Nations, New York 2001.

Фиг. 7. Разпределение на популацията в ЕС по възрастови групи през 2014 (%)

Източник: Евростат 2016

зованието” (2016). Анализът уточнява, че с 
изключение на лицата от възрастова група 
75 или повече години, с нарастването на 
възрастта, се увеличава делът на затлъсте-
лите хора: делът на затлъстяването в ЕС е 
22,1% за хора на възраст от 65 до 74, дока-
то той е под 6% (5,7%) за тези на възраст от 
18 до 24. (14) 

На фиг. 8 се вижда, че през 2014 г. мал-
ко повече от половината от лицата над 18 
години, живеещи в Европейския съюз (ЕС) 
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(51.6%) са с наднормено тегло 
– дадени на фигурата в розово 
и 35,7% са с предзатлъстяване. 
Във винено-червено са демон-
стрирани лицата със затлъстя-
ване 15,9%. С поднормено тегло 
са само 2,3%, дадени (в синьо). 
С други думи, почти 1 от всеки 6 
души на възраст над 18 години в 
ЕС е със затлъстяване през 2014 
г. (14)

Данни за затлъстяване-
то и наднорменото тегло в 
България: разпределение по 
възраст

Както обсъдихме в предиш-
ната част, по данни, публикувани 
от Евронюз (2016), нашата страна 
е сред трите европейски държа-
ви, в които като цяло за населе-
нието е наблюдавано влошаване 
на проблема със затлъстяването 
през 2014 г. в сравнение с данни-
те от 2008 г. (15) Вероятно роля 
тук играе и тенденцията на зас-
таряването на населението у нас. 
(фиг. 9)   Както видяхме в отчета 
на ООН България е сред шестте 
държави в Европа и света с най-
застаряващо население – 130 

души над 60 годишна 
възраст на 100 деца под 
15 годишна възраст. (36)

Статистиката откри-
ва взаимовръзка между 
нивата на затлъстяване 
и възрастта. Както се 
вижда на табл. 1, най-
високият процент на 
затлъстели лица – близо 
1/5 - 21,7%, е във въз-
растовата група 65-64 
годишна възраст, след-
вани от 19,7% в групата 
45-64 г. В България 
единствено тази група 
е с по-високи показа-
тели в сравнение със 
средните стойности за 
ЕС. Важна роля играят 
хормоналните промени, 
настъпващи през този 
период от живота.

Данни за затлъстяването и наднор-
меното тегло в България: разпределе-
ние по пол

 При проучването на затлъстяването на 
българското население през 2008 г. и 2014 
г. е направена оценка на индекса на телес-
ната маса ИТМ. Резултатите показват: 
 39,6% от мъжете над 20 г. са с над-

нормено тегло, а 13,4%  в същата група са 
със затлъстяване през 2008 г. (25).  През 
2014 г. българите със затлъстяване вече са 
15,5% . (14)
 32,2% от жените над 20 г. са с над-

нормено тегло, а 19,2% са със затлъстява-
не през 2008 г. (25) През 2014 г. българките 
със затлъстяване са намалели процентово 
и са 14,2%. (14)

Тези данни нареждат България малко 
под средата на разпределението според 
честотата на затлъстяването в ЕС. 

През 2014 г. делът на българките със 
затлъстяване е намалял с около 5% спрямо 
2008 г, но все още е висок. При мъжете той 
се е увеличил с около 2%. Интересно е, 
че силният“ пол у нас става по-засегнат от 
наднормено тегло. Следва да се отбележи, 
че като цяло мъжете у нас водят по-не-
здравословен начин на живот и на хране-
не, които са важни фактори.   

Ролята на пола, стероидните хор-
мони и ролята им при затлъстяването

Известно е от статистическите анали-
зи, че жените над 44 годишна възраст са 
по-предразположени към затлъстяване. 
Основна причина за това е въздействието 
на женските полови хормони прогестерон 
и естроген. Следва да се отбележи, че син-
тезът на стероидните хормони, вкл. и на 
прогестерона и естрогена, както и на тес-
тостерона се осъществява благодарение 
на холестерола. (3)  

Женските хормони съдействат за оточ-
ност (задържане на течности) в подкожието, 
която води до изменения в метаболитните 
функции на кожата и поява на целулит. (1) 
Това се обяснява с повишените нива на 
естроген, който стимулира отлагането на 
мазнини под формата на мастна тъкан. Hа 
неговото действие се дължи по-големият 
процент телесни мазнини при жените.

Преобладаването на естроген при 
хормоналния дисбаланс допринася за 
увеличаване на килограмите при запазен 
хранителен режим. Хормонален дисбаланс 
и естрогенова доминация могат да бъдат 
причинени и от външни фактори – стрес, 
хистеректомия, заболявания на щитовид-
ната жлеза, въздействие на фактори от 
околната среда. Поведението на жените 
също допринася за естрогенова домина-
ция и затлъстяване – някои неправилни 
диети и ниска физическа активност. (11)  

При мъжете и младежите наднормено-
то тегло има взаимовръзка с пониженото 
ниво на тестостерона. Момчетата и младите 
мъже със затлъстяване са с доказано по-ни-
ски нива на тестостерон от тези с нормално 
тегло на същата възраст. Научно изследва-
не потвърждава, че колкото повече са кило-
грамите на младежите, толкова по-ниски са 
нивата на тестостерон в кръвта им. Устано-
вява се и взаимовръзка на затлъстяването 
с отчетени ниски нива на тестостерон и ви-
соки на естрогени при мъжете. (1, 28) Както 
при жените, така и при мъжете, се устано-
вява, че поведенчески фактори са причина 
за хормонален дисбаланс: недостигът на 
сън, стреса, затлъстяването, ниската фи-
зическа активност, са все фактори, които 
предопределят недостига на тестостерон в 
организма. Затлъстелите хора отделят по-
вече ароматаза – ензим, който преобразува 
тестостерона в естрадиол. 

Фиг. 8. Разпределение на популацията в ЕС по индекс на 
телесната маса (ИТМ) през 2014 (%)

Източник: Евростат 2016

Фигура 9. Възрастова пирамида на населението в 
България, 

Източник: НСИ цитиран от Министерство на здра-
веопазването, Стратегическа рамка на здравеопазва-

нето 2014-2020 (проект) (36) 

Таблица 1. Дял на затлъстелите лица в ЕС и България по възрастова група , 2014 г. (%)

18-24 г. 25-34 г. 35-44 г. 45-64 г. 65-74 г. 75+ г.

ЕС 5,7 9,9 14,2 19,6 22,1 17,3

България 4,6 6,4 12,0 19,7 21,7 13,6

Variance EU vs Bulgaria 1,1 3,5   2,2  -0,1  0,4   3,7

Източник: Eurostat. European Health Interview Survey. Almost 1 Adult in 6 is Considered Obese> Share of 
Obesity Increases wit Age and Decreases with Educational Level 203/2016 – 20.10.2016
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Ролята на растежните хормони в 
етиологията и патогенезата на зат-
лъстяването  

Установи се, че мастните клетки отделят 
редица хормони и активни субстанции, 
вземащи важно участие в метаболитните 
процеси и така регулират енергийния ба-
ланс, определят апетита, количеството на 
консумираната храна, ритъма на хранене, 
разхода на енергия и др. (1)  

През 1995 г. колектив от учении устано-
ви, че генът, отговорен за затлъстяването, 
е Ob(Lep) (Ob (obese). Затлъстял Lep (leptin) 
се намира в хромозома 7 при хората. (17) 

Скоро след откриването на гена, отгово-
рен за затлъстяването Ob(Lep), е докладва-
на информация за действието на гена GHRL. 
(18) През последните тридесет години се 
проведоха редица проучвания, чиято цел е 
да изучат механизмите, по които действат 
гените Ob(Lep) и GHRL. Ob(Lep) е свързан 
с хормона лептин (от гръцки λεπτός leptos 
– слаб), чиито високи нива водят до усеща-
не за ситост, като това хормонално веще-
ство се секретира от мастната тъкан. 

Според монографията „Лептин – биосин-
теза, функции и клинично значение“ (2014) 
хормонът лептин е 16-k Da пептид, който се 
синтезира и отделя от мастната тъкан и има 
важна роля при затлъстяването и хомеоста-
зата на енергията, които се регулират чрез 
лептиновите рецептори (ObR) в хипотала-
муса, водейки до намаляване на поетата 
храна. Различни действия на лептина под-
крепят заключението, че той е своеобразен 
новооткрит чревен пептид (Yarandi et al. 
2011; Cammisotto et al 2006). (4). Генът GHRL 
е свързан с хормона  грелин  (ghrelin growth 
hormone-releasing peptide) – растежен хор-
мон, освобождаващ пептиди, чиито високи 
нива допринасят за чувството на глад и е с 
противоположно действие на лептина. Гре-
линът основно се секретира от стомаха, но 
грелиновият протеин е бил идентифициран 
и в други периферни тъкани като стомаш-
но-чревния тракт, панкреаса, яйчниците, 
надбъбречната кора. Грелинът е краткосро-
чен регулатор на телесното тегло, чиито 
високи нива водят до усещане за глад. (19) 
Изследвания доказват, че нивата на грелин 
са свързани с нивата на допамин в мозъка 
и усещането за удоволствие при хранене и 
ситост. (12) 

Лептинът и грелинът имат основни 
роли в контролиращата енергийния ба-

ланс система. Лептинът е включен в дълго-
срочната регулация, а грелинът – в кратко-
срочната. (24) 

Под влияние на повишените нива на 
лептин мозъкът и по-специално хипота-
ламусът отслабва чувството на глад при 
човека и по този начин косвено намалява 
телесната маса. Установи се, че всъщност 
стимулирането на чувството за глад пони-
жава нивата и действието на лептина. 

Според анализи, строгите, силно ограни-
чаващи храната диети предизвикват нама-
ляване на големината на мастните клетки и 
понижаване на хормоналната им активност 
– производството на хормона лептин. Това 
от своя страна е свързано с повишаване на 
енергийния прием с последващо свръхте-
гло. Поради тази причина оскъдно внесена-
та храна в редица случаи се трансформира 
в мазнини, особено в седалищно-бедрените 
участъци. (1) В този смисъл е интересно из-
следването сред мъже в нормално здраво-
словно състояние, демонстриращо, че дори 
и когато няма промени в телесната маса на 
индивидите след краткотрайно гладуване в 
рамките на 24 часа до 72 часа пак се отчитат 
понижени нива на лептин, съпроводени 
с повишаване на апетита и енергийния 
прием. (5) Въпреки че системите на двата 
хормона (лептин и грелин) действат самос-
тоятелно, тяхното функциониране при под-
държане на енергийна хомеостаза включва 
няколко препокриващи се пътеки. Има из-
следвания, които показват, че хормонални-
те механизми, контролиращи апетита, могат 
да бъдат различни при мъжете и жените. 
Тази разлика идва от разликата в хормонал-
ната среда. Според изследвания, лептинът 
влияе при репродуктивните възможности 
на жените, което има връзка с нивата на 
телесните мазнини. Жените с анорексия, 
както и тези със затлъстяване, имат намале-
ни шансове за забременяване. (9, 20, 30) 

Същевременно ниските нива на ле-
птина и тестостерона, свързани със зат-
лъстяването, влияят на безплодието при 
мъжете. (4)   

Стресът понижава нивата на лептина, 
а оттам води до покачването на апетита и 
наднорменото тегло. (23) Епидемиологич-
ни изследвания демонстрират, че ниските 
нива на лептина са свързани не само със 
затлъстяването, но и с депресията, болес-
тта на Алцхаймер  и болестта на Паркин-
сон. Други изследвания демонстрират 

връзката на лептина с регенерацията на 
костна тъкан. Хормонът влияе и върху 
функцията на сърдечно-съдовата система. 
Хиперлептинемията е свързана с повиша-
ване на риска от хипертония, тромбоза, 
инфаркт на миокарда, метаболитния синд-
ром, диабет тип 2 и др. (4) 

При лица със затлъстяване се наблю-
дават мутации. Пример за моногенетично 
детерминиране на затлъстяване са мутации 
в гена LEP, oтговорен за продукцията на ле-
птин, участващ в регулирането на апетита. 
Тези мутации са причина за ниско ниво на 
лептин в кръвта и тежки форми на затлъс-
тяване. Засягането на гена LEPR (лептин-ре-
цептор) води до увреждане на рецепторите 
за лептин и въпреки високото ниво на хор-
мона в кръвта, регулаторният механизъм 
на апетита е нарушен и отново се стига до 
абнормно повишен апетит и тежка степен 
на затлъстяване. Има изследвания, които 
предполагат, че хората със силно наднор-
мено тегло може би имат лептинова резис-
тентност. Те имат голям процент подкожни 
мазнини и съответно – високи лептинови 
нива. Този факт не означава, че щом спрат 
да се хранят, ще отслабнат (понеже вече 
имат високи нива на лептин, а оттам – сиг-
нали до мозъка, че има достатъчно енер-
гийни запаси). Всъщност, често може да се 
стигне до лептинова резистентност. Смята 
се, че тя е резултат от системно и дълго 
преяждане. (22) Продължителни периоди 
на излагане на мозъка (особено на хипота-
ламуса) на високи нива лептин може да до-
ведат до лептинова резистентност, която се 
развива при 66% от изследвани юноши със 
затлъстяване. Лептиновата резистентност 
може да се преодолее само след значител-
на редукция на теглото. (4) 

Изучаването на ролята на хормоните е 
още в началото и несъмнено ще доприне-
се за по-задълбоченото познаване на ети-
ологията на затлъстяването. Съществуват 
редица отворени въпроси и са необходи-
ми допълнителни проучвания, изясняващи 
как си взаимодействат хормоните при раз-
лични фактори, защото те кореспондират 
помежду си чрез сложна система.

 
Иновативен метод при затлъстя-

ване
Както се вижда от обзора, затлъстява-

нето и наднорменото тегло се влияят от 
възрастта и пола. Базирано на детайлно 

изучаване на етиологията им, включително 
въздействието на обменните и хормонал-
ни процеси, беше създадена иновативна 
добре изучена комбинация за лечение и 
профилактика на затлъстяването.

Нашите изследвания сред 238 пациенти 
демонстрират интересна възможност ино-
вативна комплексна програма, базирана 
на доказателствената медицина, съчетава-
ща природосъобразни елементи и фито-
терапията – иновативна билкова добавка 
Слим Пам от проф. д-р Памуков, да бъде 
използвана при профилактични програми 
за превенция и лечение на затлъстяването. 
Методът има позитивен ефект и при свър-
заните със затлъстяването хронични неин-
фекциозни заболявания като артериална 
хипертония и захарен диабет. Следва да се 
отбележи, че тези природосъобразни спо-
соби изискват относително ниски разходи, 
което е актуално при съвременната иконо-
мическа обстановка.  

В следващата статия ще разгледаме по-
подробно иновативната програма и фито-
терапевитчна формула и влиянието й при 
на намаляването на наднормената телесна 
маса при пациенти от двата пола и различ-
ни възрастови групи.
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Действащата парадигма по отношение 
начина и методите, които се прилагат в 
българските училища сега е: активно 
учение – учене в и чрез действие. Целта е 
изграждане на една нова, активна, творче-
ска, инициативна личност, която да може 
да се справя в бъдеще с предизвикател-
ствата на живота.

Такава е целта и основната насоченост 
на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 
в град Дупница – едно от водещите средни 
училища в Област Кюстендил. Гимназия-
та е съхранилa и предалa на поколения 
дупничани стремлението към качествени 
знания. Утвърдила се е като училище с ин-
телигентни учители с висок професиона-
лизъм и амбициозни ученици. 

Като водеща образователна институция 
Профилирана гимназия „Христо Ботев” е 
място за развитие на оригинални и инди-
видуални личности, среда на успешни учи-
тело-ученически екипи. 

През учебната 2016-2017 година в гим-
назията се обучават 552 ученици в 22 про-
филирани паралелки от 44 висококвали-
фицирани учители. Училището залага като 
приоритет в обучението непрекъснатото 
внедряване на новите информационно-
комуникационни технологии по всички 
учебни предмети, модернизация на мате-
риално-техническата база и непрекъснато 
повишаване на квалификацията на учите-
лите. Качеството на образованието е не-
мислимо без внедряването на иновацион-
ните подходи в учебната и извънкласната 
дейност. В Профилирана гимназия „Христо 
Ботев“  информационните технологии са 

Иновативни 
решения 
в средното 
образование

Опитът на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница

профилиращ предмет в паралелките от 
природоматематически профил „Мате-
матика и информационни технологии“ и 
„География и информационни технологии“ 
и технологичен профил „Предприемаче-
ство и бизнес“ и „Стопански мениджмънт“. 
Учениците в тези паралелки изучават ин-
формационни технологии на второ равни-
ще и достойно представят Профилирана 
гимназия „Христо Ботев“ в състезания по 
посочените специалности.

Обучението по информационни тех-
нологии се осъществява в 5 компютърни 
кабинета, два от които са изградени с тер-
минална технология.

Предимствата на терминалната техно-
логия, характерни с пригодеността й към 
учебния процес, по-ниска цена и по-малки 
текущи разходи, по-лесно управление и по-
голяма дълготрайност във времето основно 
налагат да се осъвременява сървърната 
част, а терминалите могат да се ползват дос-
та по-дълго, поради липсата на движещи 
части и опростената архитектура.

Информационните технологии успеш-
но се прилагат в обучението и по другите 
учебни предмети, като успешно и умело се 
съчетава използването на мултимедийни 
презентации и интерактивна дъска. На 
22 март 2016 г. се проведе открит урок по 
математика. В урока се ползва приложени-
ето Math Wheel на програмата ELICA, за да 
се изобрази тялото тор в 3D изображение. 
Учениците използваха интерактивната 
дъска и програмата GeoGebra за чертаене-
то на чертежите на разглежданите в урока 
задачи. Ученичката от XI „а“ клас приро-
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доматематически профил „Математика“ 
Йоанна Евгениева е сред повече от сто 
деца на възраст между 15 и 18 години от 
цялата страна, които станаха посланици на 
иновациите и технологиите в рамките на 
едноименната инициатива на Майкрософт 
България и Иновейшън Стартър. Проектът 
се реализира по програма Youth Spark Live, 
а финалът му беше на 25 март 2016 г. в „Со-
фия Тех Парк“. 

В рамките на събитието стоте нови 
посланици на иновациите и технологии-
те разработиха свои собствени мобилни 
приложения чрез Майкрософт технология; 
участваха в няколко практически, инте-
рактивни работилници на тема дигитална 
грамотност, работиха върху модели за 
творческо и иновативно мислене и разре-
шаване на конкретни казуси. На събитието 
младите хора също представиха свои идеи 
за това как да се подобри българската 
образователна система и общество с помо-
щта на технологии, иновативни методоло-
гии и социални иновации. 

През 2012 г. по Национална програма 
„Информационни и комуникационни тех-
нологии“ в училището бе изграден чужо-
дезиков кабинет с 26 терминални работни 
станции. В кабинета е позиционирана и 

мултимедия с интерактивна дъска за нуж-
дите  на чуждоезиковото обучение. На все-
ки от сървърите е инсталиран софтуер на 
електронните учебници, по които се обу-
чават учениците по английски език. Това 
благоприятства учениците да затвърдяват 
своите познания по езика. 

Обучението по предприемачество в 
Профилирана гимназия „Христо Ботев“, 
гр. Дупница, се осъществява в профил 
„Предприемачество и бизнес“ и “Стопан-
ски мениджмънт“. Основната му цел е да 
стимулира предприемаческата компетент-
ност и начина на поведение на учениците 
- самостоятелност, лична отговорност, са-
моинициатива, отговорност за новостите и 
други, т.е. става дума за формиране на пре-
дприемачески компетенции, необходими 
за успешна реализация. 

Профилирана гимназия ”Христо Ботев“ 
е едно от първите училища, които работят 
по програмите по предприемачество на 
Джуниър Ачийвмънт България. Те дават 
възможност на учителите по лесен и прак-
тически ориентиран начин да поднасят 
на учениците сложна по своята същност 
материя и да развиват в тях споменатите 
по-горе нагласи и умения. Тези програми 
са признати от Европейската комисия за 

най-добра практика в обучението по пре-
дприемачество, а в България организация-
та е стратегически партньор на Министер-
ството на образованието и науката в ин-
тегрирането на ключовата компетентност 
„Предприемчивост и инициативност“. 

През учебната 2015/2016 година в Про-
филирана  гимназия „Христо Ботев“ бяха 
осъществени програми и инициативи по 
предприемачество. 

Програма „Учебна компания“ помага 
на учениците, изучаващи СИП в ХІ г и ХІІ 
г клас, да оценят и по-добре да разберат 
ролята на бизнеса в нашето общество чрез 
практическия опит, който получават, като 
организират и регистрират своя учебна 
фирма в офиса на Джуниър Ачийвмънт 
България. Учениците изучават основите на 
пазарното стопанство и как оперират фир-
мите в реална бизнес среда.

В рамките на популярната си национал-
на инициатива Джуниър Ачийвмънт Бълга-
рия (ДАБ) осъществи връзка с местни фир-
ми и институции, които взимат ученици за 
свои „мениджъри за един ден“. Ученици от 
Гимназията традиционно участват в тази 
инициатива, както на местно и областно, 
така и на национално ниво.

На 24.11.2016 г. бе отбелязана и Све-
товната седмица на предприемачеството 
с открит урок на тема „Глобалните предиз-
викателства в икономиката на ХХІ век- пре-
дприемачество, икономика на знанието и 
предприемачески дух“. Участници бяха уче-
ници от ІХ г и Х г клас технологичен профил 
„Предприемачество и бизнес“, които пред-
ставиха есета и презентации. Гости на съби-
тието бяха Наташа Илиева и Мая  Кючукова 
от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Дупница, 
Валя Георгиева, родител на ученик от Х г 
клас, развиваща собствен бизнес. Гостите 
споделиха свои виждания за  кариерното 
развитие на учениците и какъв трябва да 
бъде успешния предприемач.

Проведоха се и редица други инициати-
ви по предприемачество. Екип от ученици 
от ІХ г клас с лидер Кристина Сашкова се 
включи в онлайн състезание за учебната 
2015/2016 г., като разви своя иновационна 
концепция за социално предприемаче-

ство, чрез електронната платформа на ДАБ 
с интерактивни срещи и онлайн ресурси 
и ще премине през серия от състезателни 
етапи и през следващата учебна година. 
Във връзка с провеждащото се национал-
но състезание „Виртуална фирма“ се про-
веде Онлайн състезание на ДАБ, в което се 
включиха ученици от Х г клас – три екипа 
с лидери Петя Минева, Иван Бояджиев и 
Десислава Апостолова. Те тестваха своите 
бизнес умения и имаха задача да пласират 
иновативен продукт – „хологенератор“ 
– устройство,  способно да възпроизвежда 
изображения под формата на холограми  
за пазара, като реализират най-висока пе-
чалба. 

 От 2012 до 2015 година учениците 
и учителите от Профилирана гимназия 
„Христо Ботев“ гр. Дупница се включиха 
в дейностите по проект BG 051 PO 001 
– 4.2.05 „Училище за себеутвърждаване и 
подготовка към европейски хоризонти“ 
(УСПЕХ).

Основна цел на проекта за развитие на 
извънкласни и извънучилищни дейности в 
училище е поддържане на високо качество 
на обучението чрез личностно-ориенти-
ран подход към ученика и осмисляне на 
свободното време на учениците; чрез оси-
гуряване на достатъчен брой извънкласни 
и извънучилищни дейности да се стимули-
ра ученическата активност, мотивацията 
на учениците, да се постигне прилагане 
на нови свободни форми и иновационни 
технологии в процеса на обучение; учени-
ците да умеят е да развият интелектуални 
и творчески способности, да се формират 
като активни,  гъвкави, предприемчиви и 
отговорни личности.           

Работата по проекти ни позволява да 
направим следните изводи:

1. Учениците се учат да поемат отговор-
ност, да работят в екип и да изготвят съв-
местни проекти;

2. Променя се поведението на уче-
ниците, като се развива устойчив начин 
на живот и гражданска отговорност към 
околната среда и биоразнообразието, на 
основата на получените екологични зна-
ния, умения и компетенции;
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3. Възможност да се осигури дейност, 
която допълва и разнообразява ежедневи-
ето на подрастващите и съвместна работа 
с учители и ученици, участващи в проекта;

4. Формиране на гражданска позиция, 
посещение на културно-исторически забе-
лежителности в родния край и страната;

5. Преодоляване нежеланието на уче-
ниците за четене на книги;

6. Подобряване и модернизиране на 
материалната база в училище – начин за 
повишаване на мотивацията на учениците 
и учителите;

7. Усъвършенстване на комуникативни-
те умения на учениците чрез разговори с 
хора от различни поколения, с различни 
езикови компетентности;

8. Предоставяне на възможност на уче-
ниците за изява в определените за тази 
цел часове, в които те разкриват своите 
умения, способности, артистичност и въ-
ображение.

От 2013 година учениците от VIII, 
IX, X и XII класове участваха в проект 
BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за ка-
риерно ориентиране в училищното обра-
зование”, съфинансиран със средства от 
Европейския социален фонд. Кариерни 
консултанти от Кариерния център в Кюс-
тендил консултираха учениците в часовете 
на класа.

В периода 2012-2014 година училището 
се включи в проект BG051PO001-3.1.03-
0001 „Квалификация на педагогическите 
специалисти”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален 
фонд на ЕС. 

През януари 2016 г. Профилирана гим-
назия „Христо Ботев“, град Дупница, канди-
датства за участие с проект „CBC.Net“ като 
водеща организация по Програма за тран-
сгранично сътрудничество по Инструмента 
за присъединителна помощ (ИПП) между 
България и Бивша Югославска Република 
Македония 2014 – 2020. 

Проектното предложение е за тран-
сграничен обмен на дейности за обучение 
в приложения на ИКТ технологии – про-

грамиране и предприемачество на 40 
ученици от всяко от двете училища. Про-
ектът включва: обучения на учениците; на 
3 учители от всяка от страните; съвместни 
дейности, които ще се провеждат и в двете 
държави; организиране на финално състе-
зание по зададен проект за изпълнение.

През месец април девет класа бяха 
включени в образователна програма 
„Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие“. Темите, които бяха 
предложени и дискутирани с учениците, са 
с цел превенция и акцентираха върху: тра-
фика на хора, превенция срещу употребата 
на наркотични вещества. През април 2016 
г. педагогическият съветник с група уче-
ници посети Районна прокуратура с цел 
повишаване на тяхната информираност. 

През месец февруари бе проведен от-
крит урок, изнесен от Иванка Кокарова в 
час по етика и право с ученици от Х а и Х в 
клас. Урокът беше представен под форма-
та на игра, в която страни бяха земляни и 
вигони, разглеждани като свръх напредна-
ла цивилизация. Целта беше да се покаже 
един по-интересен начин за работа с уче-
ници по време на час.

През учебната 2015/2016 година в 
Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 
бе създаден екип от учители и ученици 
за издаване на училищен вестник „Извън 
мрежата”. Основната му цел бе да отразява 
и популяризира училищния живот и пости-
женията на учениците.

Всичко осъществено в гимназията ни, 
с множество иновативни подходи,  поз-
волява да констатираме, че съвремен-
ното училище е модерно, по европейски 
„разчупено“, но има остра нужда от любов 
– от учителя към ученика, от ученика към 
човека, който понякога е строг и неотстъп-
чив, от двамата към знанието. Само тази 
искрена „Света Троица“ може да гарантира 
смисъла на образованието ни днес, тук, в 
нашата държава, в нашето училище. 

Геновева Ризова, 
директор на Профилирана гимназия 

„Христо Ботев“

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.



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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