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Problems, guidelines, achievements and perspectives the wine berries selection
Darina Valcheva, Dragomir Valchev, Darina Dimova, Margarita Gocheva, Boryana Dyulgerova,
Toska Popova
The improvement of barley in Bulgaria began in the early 1930s. In-depth selection-genetic research was
carried out only in the 1950s, as a result of which the first Bulgarian varieties of brewed barley Sofia-26 and Sofia59, obtained by the hybridization method were created. The concept of introducing and selecting brewery-type
winter bi-row forms as a good perspective for our conditions is gradually emerging as a result of a series of
experiments. The beginning of the selection of the winter barley was made in Bulgaria by Prof. Yanko Enchev in
1952 and the first winter varieties were introduced in the production in the late 1960s. The foundations for the
selection of barley are the summaries, developments and conclusions of a selection of breeders over the last 50
years. The present study represents a retrospective of the work of selection of winter barley for the period 19612017 of the team of scientists at the Karnobat Agricultural Institute.
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The complicated path
of innovative medicines
R. Pamukova
Summary:
The aim of the current article is to review the long and complicated path of inovative drugs through clinical
trials, strict legislation, regulations for Good Clinical Practice, Patient Safety, publishing of clinical trial results,
synchronisation of health legislation, as well as the regulation in Bulgaria and EU.
Key words: Innovative medicines, clinical trials, Directive 2001/20 ЕС, ЕМА, Good Clinical Practice, Patient
Safety, Bulgarian Drug Agency, Medicinal Products in Human Medicine Act in Bulgaria 2008.

Д-р инж. Марио Христов открива изложението. Официални гости: чл.кор.
Костадин Ганев, д-р Офелия Цонкова, зам.-председател на Патентно
ведомство, инж. Марин Антонов, главен секретар на ФНТС и доц д-р
Здравка Петкова, главен научен секретар на ССА (отляво-надясно)

p. 21

Hygiene dietic regime for happy life
Dr. Ivan Andreev, Health-Terra EOOD
Based on generally known postulates about the lives of people, the author sets out his views on a natural,
natural way of life. By living on the hard surface of our planet, sudden physical movements without training
will result in the vestibular apparatus being unbalanced, and on the other hand it should be maintained in
an optimal hemodynamic mode of blood supply. Considering our tooth structure, we believe we are mostly
vegetarian eating creatures. Given the composition of the air we breathe (nitrogen 78%, oxygen 21%), the end
products of the metabolism (lung - carbon dioxide and water vapor, urine nitrogen compounds), we claim that
it is right to think that we are nitrogenous beings . During sleep, the brain (the biological computer) is charged
with energy that is transmitted to the body through the nerve pathways. It is recommended that a person feed
on a non-busy part of the day (after noon) for example between 12 and 18 hours (several times, not once). In
conclusion, we want to give a Bulgarian nuance to the written, with our saying “taste no companion” and that
every person should learn to understand the biochemical analysis of his own brain manifested as the desire of
the person “I eat it, I drink it , this is done to me ... “.

p. 27

Exemption and education
Prof. Dr. Nikolay Angelov
From many commentators on the final results of our liberation in 1878, one is indisputable - liberation
has been established by a relatively good level of education of the Bulgarian population. The great event in
the Bulgarian educational system took place in 1897, when after his death the will of Evlogi, the elder of the
two brothers of Karlovo, Evlogi and Hristo Georgievi, was opened. Darren is the huge sum for that time and
purposefully set aside for the establishment of a higher education institution in which to predominantly teach
the positive sciences with application to the industry. “ The report mentions the consequences of the 1915
National Assembly resolution on Bulgaria. First of all, money from the will was designed and built on a small
area after 37 years. In his new building, the university continues the training of students - historians, philologists,
lawyers, philosophers. The faculties of mathematics, physics, chemistry and theology are separated in other
buildings and the Faculty of Medicine works successfully in the Alexandrovska Hospital building. Secondly, a
polytechnic school (Polytechnic) began functioning in 1945, but already with state funds, not with the money of
the Georgievi brothers, almost half a century after the will was opened.

p. 29

Е

дна много полезна традиция, създадена и развивана от Съюза на изобретателите в България, постави през ноември 2017г. десетия жалон по пътя на своето
израстване. Председателят на СИБ, д-р инж.
Марио Христов откри юбилейното изложение ИТИ с кратко слово: „Тази година се събираме в Деня на будителите, за да открием
изложението Изобретения, Трансфер, Иновации. Едно събитие, което има за цел да
събира все повече последователи и приятели, да зарежда с оптимизъм и надежда
за стремеж към нови и нови изобретения,
сортове и дизайни, водещи до по-добър и
по-смислен начин на живот.
В духа на този ден, се изкушавам да започна с един цитат от книгата на проф.
Евгений Сачев, „Българите са в основата
на човешката цивилизация“, където той
казва ”В близкото минало България притежаваше значителен потенциал от учени
и изследователи, от световно известни
конструктори, рационализатори и изобретатели. Над 10 000 изследователи,
един държавен фонд от над 30 000 рационализации и изобретения, над 100 000 високо
квалифицирани работници, специалисти
и експерти, които бяха автори на многобройни изобретения, подобрение и усъвър-

шенствания в науката и техниката във
всичките сфери на индустрията и селското стопанство, на високите технологии и
социалния живот. През доста дълъг период
България беше поставяна на 6-то или 7-мо
място в света по брой на изобретения на
10 000 човека.”
Като наследници на обрисуваната действителност, днес и в следващите 3 дни, 39 изобретателски и селекционерски колектива
ще представят 52 новаторски хрумвания,
нови дизайнерски и технически решения,
изобретения, полезни модели и нови сортове растения. Това е равнозначно на 1/3
от новите български изобретения през последните 30 месеца. Разликата е фрапираща, но не е тема на нашето събитие! Искам
само да надигна глас и да кажа – сега ние
много се нуждаем от пробуждане. И колкото по-скоро се случи това, естествено порано ще берем плодовете на развитието.
Истинско удоволствие е да видим разработките на студенти, пропити с духа на
техните смели творчески виждания. Преди
няколко години изразих увереност, че „в
близко бъдеще можем да очакваме и предложения от ученици“. Това се сбъдна – сега
сме свидетели на самостоятелни ученически разработки.
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Особено приятен е фактът, че и тази година имаме нови участници, а вече съвсем
не е изненада, че повече от една трета от
участниците са дами и то с чудесни предложения.
Умереният оптимизъм е нещо хубаво и
сега той показва, че националният изобретателски дух е жив. За нас е голяма чест и
привилегия да помагаме този дух да има
все по-силно обществено проявление и да
просъществува през годините.
Тази година изложението е посветено на
10-годишнината от влизането на България
в Европейския съюз. Щастливо съвпадение
е и 10-тото издание на изложението. В началото на 21-вото столетие започнахме в резиденция Бояна, като съпътстваща проява
на мащабна международна конференция,
на която патрон и домакин беше президента Стоянов. Последва подобен формат
в Двореца на културата във Варна, за да
дойде 2009-а, когато започна градежа на
традицията, първоначално като „изложение без име”, след това като „БулИнвент” до
днешното „ИТИ”.
Тази година искаме да обърнем специално внимание на една гилдия научни творци, които може би са признати повече в
чужбина отколкото в България, които със
своите постижения фокусират вниманието
ни върху себе си, които търпеливо чакат
резултатите от своята работа, понякога 10летие, които смело мога да нарека „успели
творци“ – това са нашите приятели и колеги
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селекционерите.
Ще си позволя няколко думи за тях, като
се позова на едно изследване на проф.дсн
Славка Лукипудис, която е със изключителен принос за завръщането на селекционерите в нашето общо семейство.
С най-интензивна и резултатна дейност
се отличават научните ни селекционни центрове в Държавен земеделски институт в гр.
Генерал Тошево, със създадените 42 сорта
пшеница, слънчоглед и фасул, от които 15
броя само през последните две години.
За отбелязване са високите постижения
на Института по земеделие в гр. Чирпан,
чиито колективи са селекционирали 17
нови сорта памук и твърда пшеница, от които само през периода 2015-2017 година 9
сорта.
Институтът по земеделие в Карнобат
потвърждава високата активност на селекционния колектив със създадените и сертифицирани сортове ечемик – 14 броя, от
които 50% са през последните две години.
Институтът по растителни и генетични
ресурси в Садово и Институтът по зеленчукови култури са селекционирали през изследвания период по 24 оригинални сорта
полски и зеленчукови култури, от които по
5 нови сорта за последните години.
Със задоволство отбелязваме селекционните постижения и на Института по земеделие в Кюстендил, където са селекционирани и вече се разпространяват 3 нови
сорта череши и 1 сорт ябълки.

Зам.-председателят на
Патентно ведомство,
д-р Давид Сукалински
връчва приза „СИБ
изобретател на
ИТИ’2017“ на Иван
Чавдаров от Институт
по роботика при БАН

Частните селекционни и семенарски
къщи също набират скорост и бележат
ръст по отношение на създадените сортове
земеделски култури – от общо 27 селекционирани сорта, 50% са създадени през последните две години. Те работят предимно
при селекцията на пшеница – фирма „Пестицид” ЕОД, Костинброд (5 сорта пшеница),
фирма „Флориян”, Русе – с 3 сорта домати,
с качества възвръщащи вкусовите качества на известните по света стари български
сортове домати.
Нашето земеделие ще разчита и на селекционираните нови сортове, заявени
пред Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за
държавно сортоизпитване за оригиналност и стопанските качества на още десетки нови сортове, предложени от научните
ни институти в Карнобат (3 сорта ечемици),
Чирпан (4 сорта).
Предложени за държавно сортоизпитване са и сортове овощни култури, създадени
в селекционните центрове на Кюстендил (7
сорта), Института по овощарство, Пловдив
(3 сорта – орех и сини сливи).
Всички тези нови сортове заслужават да бъдат познати, разпространявани и използвани и у нас, не само в чужбина.
Радваме се на постоянното участие на
представителите на всички цитирани Институти в изложенията ИТИ през годините,

вкл. и в настоящето, за което благодарим за
подкрепата на ССА.
Това партньорство дава резултати и в
друго направление. Радва ни фактът, че в
последните години редица изтъкнати селекционери получиха обществено признание, като бяха вписани в Златната книга на
българските откриватели и изобретатели.
От името на организаторите на изложението Благодаря на всички, които ни
подкрепят и ни помагат. Изказвам нашите
най-искрени благодарности за традиционните ни партньорски отношения с Патентно ведомство, ФНТС, Фондация „Еврика“,
АИКБ, както и на новите партньори – БАН,
Професионален форум за образованието,
ГИС-Трансфер Център и на традиционните
спонсори на изложението – „Стара Планина
Холд“ АД и ВИ „Вила Мелник“
Изложението ще бъде и СЪСТЕЗАНИЕ на
изобретатели, селекционери и новатори.
Убеден съм, че изложителите ще покажат
високи презентационни способности наред с техните изобретателски и селекционерски такива.
Пожелавам на всички изложители много енергия и стоицизъм в трудния път до
иновации на пазара.
УСПЕХ!
В приветствието на проф. Иван Димов,
зам.-министър на образованието и науката,
между другото се казва:
„Използвам случая да споделя задовол-
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ството си, че през месец юни т.г. Народното събрание прие обновената Национална
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030
г., чрез която Министерството на образованието и науката има за цел да покаже нова ангажираност и посока на развитие на научните изследвания в България,
за които очакваме и голям принос от Вас.
Определена е визията на това, което правителството възнамерява да въведе чрез
партньорство в обновената Национална
стратегия, стимулираща по-силна национална система в областта на научните
изследвания, както по отношение на капацитета, така и на качеството в подкрепа
на обществото и икономиката.
По този начин ще се изгради доверие
между научната общност и потребителите на научния продукт и ще се покажат възможностите на системата на научните
изследвания в изграждането на общество,
основано на знанието. Така ще се покаже на
младите хора, че участието им в развитието на българската наука е част от една
удовлетворяваща кариера, и че се налагат
бързи и решителни действия, за да се въведе система от стимули за кариерно развитие в сектора Наука на всички етапи и за
задържане и привличане на млади кадри от
България и чужбина в областта па науката и иновациите.“
В приветствието си към присъстващите,
чл. кор. Костадин Ганев, зам.-председател
на БАН, благодари от името на Академията
за поканата да участват като партньори в
организацията и провеждането на това из-
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ложение, като подчерта, че близо ¾ от патентите в България са дело на специалисти
от институтите на БАН. Той изтъкна богатата
тематична палитра на участващите изобретения и сподели, че участието на толкова
млади хора е обнадеждаващо и дава надежда, че може би ще стигнем до времената, когато България е била сред водещите страни
в сферата на изобретателството. В контекста
на Деня на народните будители той цитира
мислите на един от тях – Марин Дринов, който, обяснявайки акцентите на своята просветителска дейност казва, че „тя е насочена
към три неща: националното осъзнаване,
духовното израстване и вещественото
обогатяване на българския народ.“ Т.е. още
в онези времена духовните водачи са имали предвид не само духовното, а и силата на
предприемачеството и изобретателството,
които да доведат до едно действително обогатяване на нашия народ.
Главният секретар на ФНТС, инж. Марин Антонов, приветства присъстващите
и изрази задоволство от увеличаването
на изложителите и най-вече от участието
на много млади хора в него, а и на чуждестранни гости. Той подчерта, че ФНТС винаги
в своята история е подпомагала желанието
на хората на науката и техниката да допринесат за постигане на резултати в нашата
икономика, като е осигурявала място за изява на всеки.
И, на юбилей, като на юбилей – след още
приветствия – от Патентно ведомство, от
Селскостопанска академия и други държавни и обществени структури, председателят на СИБ, инж. Марио Христов, отвори

Наздраве! За юбилейното
издание на ИТИ и бъдещите
му успехи...

Награди за
постигнатото
и пожелания за
реализиране на
разработките
в практиката

бутилка шампанско и присъстващите на откриването изпиха по чаша с пожеланието
Изложението да върви напред и броят
на участниците в него да е все по-голям.
Така започнаха трите дни на демонстрации
и взаимно опознаване между изложители,
гости и организатори, а журито бе натоварено с трудната задача да оцени всичко и
отдели най-добрите.
А на третия ден журито, с председател
чл.кор. Костадин Ганев – зам.-председател
на БАН и членове: доц.д-р Здравка Петкова –
гл.научен с-р на ССА, Димитър Андреев –
МОН, инж. Мадлен Влаховска – държавен
експерт в Патентно ведомство, д-р инж. Лидия Костова – изобретател, зам.председател на СИБ и д-р инж. Бойко Денчев – главен
експерт във ФНТС, обяви следните награди
за най-добрите участници в Изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации 2017”:
Първа награда, приз „СИБ изобретател на ИТИ’2017“ на Иван Чавдаров от
Институт по роботика при БАН, Ивелин
Стоянов и Радослав Илиев от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, за разработката Роботизи-

рана хуманоидна ръка.
Специална награда за отлично представяне на Иван Вълев от ЗДРАВЕ-ТЕРА
ЕООД за разработката Средство за заздравяване на тъкани.
Приз за победител в категория A/1 –
Човешки потребности на Мария Борисова
от Бюти Пръфешънъл за разработката Козметичен продукт, в чийто състав е включено годжи бери – българска селекция и
минерална вода с повишено съдържание на магнезий.
Приз за победител в категория I/9 –
Нови сортове растения и породи животни
на Христина Георгиева, Величка Тодорова, Стойка Машева, Галина Певичарова и Ана Самодова от Опитна станция по
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поливно земеделие – Пазарджик и Институт по зеленчукови култури „Марица“ за
разработката сорт пипер „Ивайловска капия“.
Приз за победител в категория F/6 –
Механика, Осветление, Отопление и Оръжие на Иван Тодорин за разработката Турбинен двигател.
Четири разработки бяха удостоени със
Златен плакет за отлично представяне:
Аргир Живондов, Стоян Дъбов и
Юлия Божикова от Институт по овощарство за разработката Нов прасковен сорт –
Евмолпия;
Светослав Забунов, Гаро Мардиросян
и Петър Гецов от Институт за космически
изследвания и технологии – БАН за разработката Системи за акустичен контрол на
дронове;
Теодор Трайков, Стивън Желев, Александър Владимиров, Алекс Лозанов и
Калоян Крумов от Професионална гимназия по електротехника и автоматика за
разработките Умната къща, намотка на
тесла и електронен звънец;
Миладин Кнежевич от Сърбия за разработката – Строителни блокове с отвор
и подвижен компонент за изграждане
на стени.
Шест разработки получиха Златен медал за много добро и добро представяне:
Красимир Йонков от Университета на
Лиеж за разработката Метод за добив на
чугун от железни руди съдържащи фос-

Групата на селекционерите
от институтите на ССА
бе сред найактивните
участници в
изложението
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фор;
Стоян Гишин от „Електротехнология“
ООД за разработката Електротехнологии
с импулсен ток с компютърно управление;
Георги Ватрачки от „Екосити 2010“
ЕООД за разработката Козметичен препарат;
Валентина Вълкова, Кирил Христов,
Димитрина Илчовска и Иванка Иванова от Институт по царевицата, Кнежа, за
разработката Царевичен хибрид „Кнежа
560“;
Димитър Богданов и Ивайло Попов от
ТУ-София за разработката Стенд за обучение и демонстрации на работа с многофункционално устройство за управление и защита на поле от електрическа
уредба;
Стефан Станев за разработката Водобутална-гравитационна-кръговратнамеханична система.
Съюзът на изобретателите в България
връчи и свои паметни плакети на организации, подпомагащи неговата дейност.
Обобщавайки целите на изложението
преди неговия финал, д-р инж. Марио Христов се обърна към участниците с думите:
„Важното е вие да сте на една крачка поблизо до внедряването на своите изделия,
своите изобретения, селектирани сортове и породи, полезни модели, дизайни, да
обогатите пазара с иновациите си. Това е
всъщност главната цел на нашето изложение…“.

Проблеми, насоки,
постижения и перспективи в
селекцията на зимния ечемик1
Дарина Вълчева, Драгомир Вълчев, Дарина Димова,
Маргарита Гочева, Боряна Дюлгерова, Тошка Попова
Институт по земеделие, Карнобат, 8400;
e-mail: darinadv@abv.bg
Подобрителната работа с ечемика в
България започва в началото на 30-те години. Задълбочени селекционно-генетични
изследвания се извършват едва през 50-те
години, в резултат на които се създават
и първите български сортове пивоварен
ечемик София-26 и София-59, получени по
метода на хибридизацията.
В резултат на редица изследвания постепенно се оформя концепцията за интродукция и селекция на зимни двуредни
форми от пивоварен тип като добра перспектива за нашите условия ( Енчев и др.,
1966, 1970, 1973; Енчев, 1971, 1979; Петров
и др., 1966, 1969; Раднев, 1968, 1970; Хараланов и др., 1968; Хараланов, 1973; Горастев и др., 1973 Горастев, 1985). Началото на
селекцията на зимния ечемик се поставя у
нас от проф. Янко Енчев през 1952 година,
а първите зимни сортове са внедрени в
производството към края на 60-те години.
В Института по земеделие в гр. Карнобат селекцията на зимен ечемик стартира
през 1961 г. Първоначално се работи по
метода на комбинативната селекция чрез
прилагане на полова хибридизация. От
1966 г. за създаване на генетично разнообразие се използва и индуцираният мутагенезис. Приета е селекционна програма с
две направления – за пролетни и за зимни
биотипове. До 1977 г. са признати по 2
сорта от всяко направление, но всички те
намират ограничено приложение в производството, което по онова време използва
интродуцирани сортове.
До 1990 г. са създадени 13 сорта зимен

ечемик (Табл. 1). От тях само сорт Обзор
(1983) се налага трайно в производството
и в момента продължава да бъде основен
сорт в страната и стандарт в Държавното
сортоизпитване (Мерсинков, 2000 ). След
1990 г. са признати фуражните сортове
Жерун (1991), Веслец (1994), Панагон
(1994), Ахелой 2 (1996) и пивоварните Кортен (1993), Астер (1994), Перун (1996), Емон
(1998). След 2000 г. са признати 8 нови сорта - пивоварните сортовете Орфей (2007)
и Лардея (2007), от които сорт Орфей е и
първият български сухоустойчив сорт зимен ечемик; пивоварните сортове Загорец
(2008), Имеон (2008), Аспарух (2009), Кубер
(2009) и Сайра (2009); първият шестреден фуражен ечемик сорт ИЗ Бори (2009).
Общо са създадени 15 фуражни и 24 пивоварни сорта ечемик.
Основните генетични и селекционни
проблеми се отнасят до повишаване на
продуктивността и подобряване на качествените показатели на зърното, някои морфологични, биологични и физиологични
признаци и свойства на ечемика - височина на растенията, устойчивост на полягане,
оронване на класа и пречупване на класовата шийка, ранозрелост, устойчивост към
биотични и абиотични стресови фактори,
както и до влияние на условията върху
реакцията и фенотипните прояви на различните генотипове. Решаването на тези
проблеми е свързано с необходимостта от
приложение на сложни генетико-селекционни и математико-статистически методи и
от провеждането на системни изследвания

Докладът е изнесен по време на конференцията “Изобретателство и иновативно предприемачество”
Бургас, 5-6.VI.2017
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Пионер 2
Карнобат

1966
1982

Ахелой 2

ИЗ Бори
Божин

Земела

2009
2011

2016

Панагон

1994
1996

Веслец

Изгрев

1990

1994

Зенит

1987

Жерун

Диана

1983

1991

Хемус

1983

2016

Наимено
вание
Пионер

Година на
признаване
1964

15

Венера

Проф. д-р Др.
Вълчев
Проф. д-р Д.
Вълчева

Проф. д-р М. Граматикова,
Проф. д-р Т. Стефанов,
Доц. д-р Б. Дюлгерова,
Проф. д-р Др. Вълчев
Доц. д-р Б. Дюлгерова,
Гл. ас. д-р Д. Димова,
Проф. д-р М. Граматикова,
Проф. д-р Др. Вълчев

Пролетен фуражен ечемик

Хемус х №102/121

ст.н.с.Іст.дсн Н.Мерсинков

/ №190/79 х Руен / х
М-20-Н

ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов,
ст.н.с.Іст.д-р Т.Стефанов,
ст.н.с.д-р Й.Бургазова

ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов,
ст.н.с.Іст.д-р Т.Стефанов,
ст.н.с.д-р Й.Бургазова

ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов,
ст.н.с.Іст.д-рТ.Стефанов,
ст.н.с.д-р Й.Бургазова
ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов,
ст.н.с.Іст.д-р Т.Стефанов,
ст.н.с.д-р Й.Бургазова
ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов,
ст.н.с.Іст.д-р Т.Стефанов,
ст.н.с.д-р Й.Бургазова

ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов
ст.н.с.Іст.д-р Т.Стефанов
ст.н.с.д-р Й.Бургазова
ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов
ст.н.с.Іст.д-р Т.Стефанов
ст.н.с.д-р Й.Бургазова
ст.н.с.Іст.д-р Ст.Запрянов
ст.н.с.Іст.д-р Т.Стефанов
ст.н.с.д-р Й.Бургазова
ст.н.с.Іст.д-р М.Граматикова

ст.н.с.Іст. д-р П.Петров

ст.н.с.Іст. д-р П.Петров

Авторски колектив

№102/121 х Карнобат

№190/789 х №468

/№42-6-4 х Мираж /х
Камчия

№411/37 х № 32/478

Мираж х 10 KR

Робюр х Мираж

№234 х № 468

№5664 х №5652

№5652 х Новосадски

Произход

Зимен фуражен ечемик

Имеон
Загорец
Аспарух
Кубер
Сайра
Девиния
Одисей
Ситара

Ахил
Дария
Захир

2008
2009
2009
2010
2011
2011
2014

2015
2016
2016

Орфей

2008

2007

Лардея

Емон

1998

2007

Перун

Астер

Кортен

1996

1994

1993

Оглон

Обзор

1984
1987

Краси 2

Юбилей
100

Руен

Наимено
вание
Маркели 5
Юбилей
50

1983

1982

1982

1977

Година на
признаване
1977

24

/ Alfa x Nutans 85242/76 / x
Юбилей 100

Kjfi x Nutans 8486/40

/ Alfa x Nutans 85242/76 /
x Alfa

Alpha x Get

Нови сад х М-20-Н

Оглон – 23 х 116-65

28 Н 46-10 х И 613/72

28 Н 46-10 х Трумф

Маркели 5 х Трумф

Маркели 5 х Малта

Tripoli Tripolitane x Alpha

Ocuer х Бета кетзорас

Бета кетзорас х 40 R

Произход

Зимен пивоварен ечемик

Проф. дн Н. Мерсинков,
Проф. д-р Др. Вълчев
Проф. дн Н. Мерсинков,
Проф. д-р Др. Вълчев
Проф. дн Н. Мерсинков,
Проф. д-р Др. Вълчев
Проф. дн Н. Мерсинков,
Проф. д-р Др. Вълчев
Проф. д-р Д. Вълчева,
Проф. д-р Др. Вълчев
Проф. д-р Д. Вълчева,
Проф. д-р Др. Вълчев
Проф. д-р Др. Вълчев
Проф. д-р Д. Вълчева
Ас. М. Гочева
Проф. д-р Др. Вълчев,
Проф. дн Н. Мерсинков,
Ас. Т. Попова
Проф. д-р М. Граматикова
Доц. д-р Б. Дюлгерова
Проф. д-р Др. Вълчев
Ас. Т. Попова
Проф. д-р Д. Вълчева,
Проф. д-р Др. Вълчев
Ас. М. Гочева
Проф. дн Н. Мерсинков
Проф. д-р Др. Вълчев
Ас. Т. Попова

Проф. д-р Др. Вълчев,
Проф. д-р Д. Вълчева

Проф. д-р Д. Вълчева,
Проф. д-р Др. Вълчев

Проф. дн Н. Мерсинков,
Проф. д-р Др. Вълчев

Проф. д-р Ст. Навущанов,
Проф. д-р Д. Вълчева,
Проф. д-р Др. Вълчев,
Проф. дн Хр. Горастев

Проф. дн Н.Мерсинков

Проф. дн Н.Мерсинков

Проф. дн Н.Мерсинков

Проф. дн Н.Мерсинков

Проф. дн Хр.Горастев

Проф. дн Хр.Горастев

Проф. дн Хр.Горастев

Проф. дн Хр.Горастев

Проф. д-р Т. Стефанов

Авторски колектив
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Всичко:

ІV
период
след
2005 г.

ІІІ
период
/ 19962005 г. /

ІІ
период
/ 19861995 г. /

І
период
/ 19611985 г. /

Периоди

Таблица 1. Сортове, създадени в периода 1961-2017 година
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11

12
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и анализ на основните селекционни признаци в материалите от работната колекция и от различните селекционни звена.
Непосредствена цел на тези изследвания
е установяване на генетичните особености
и закономерности при наследяване и вариране на признаците, разкриване на възможностите за прогнозиране на вариабилността, планиране на работата с хибридните генерации и повишаване ефективността
на селекционния процес ( Вълчева, 1997,
Вълчева и кол., 1998, 2001, 2001 а; Вълчева,
2000; Мерсинков, 2000; Вълчев, 2003; Вълчев и кол., 2004, 2005 ).
Основополагащи за селекцията на
ечемика са обобщенията, разработките
и изводите на Бахтеев (1971), Брешков и
др. (1975), Вибе (1973), Генчев (968, 1973),
Генчев (1975), Горастев и др. (1977), Драгавцев (1974), Енчев (1979), Коданев (1976),
Стефанов (1983), Бургазова (1983), Лазаров
(1985), Горастев (1987), Тодоров (1989), Запрянов (1991), Навущанов (1991), Вълчев
(1995), Граматикова (1997), Вълчева (2000),
Мерсинков (2000), Атанасов (2001), Попова
и кол. (2005), Дюлгерова (2008), Димова и
кол. (2006), Griffing (1956), Hayman (1954),
Johnson (1963), Velikovsky (1971).
Настоящото изследване представлява
ретроспекция на работата по селекция на
зимен ечемик за периода 1961-2017 година на колектива от научни работници в
Института по земеделие гр.Карнобат.

Материал и методи

Основен метод за създаване на нови
сортове ечемик е класическата комбинативна селекция, в съчетание с експерименталния мутагенезис и индуцирания
андрогенезис, които служат преди всичко
за създаване на нова генплазма. За генетичен анализ на количествени признаци се
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използват диалелното кръстосване и диалелният анализ.
В периода на изследване са събрани,
проучени образци от интродукция, местни
популации, сортове и линии собствена
селекция, включени в работни и специализирани колекции, които към 2010 година
са разпределени в 6 сортимента с общо и
специално предназначение (Табл.2). Оценката на сортиментите се извършва по методика за изпитване на колекции на ICARDA
(2003), UPOV (2003) и IPGRI (1994). Обемите
на селекция, които ежегодно се залагат в
селекционната градина на ИЗ-Карнобат
след 2000 година са представени в Таблица 3. Сеитбата на началните селекционни
звена F1-хибриди, F2-популации, СП и КП
се извършва по класически схеми, утвърдени за селекцията на зърнено-житните
култури (Енчев и др., 1984), а изпитването
на перспективните селекционни материали е организирано в КСО по препоръчани
стандарти схеми от 10 m2 в 4 повторения
(Баров и кол., 1965). Наблюденията през
вегетацията, изследваните показатели се
водят по приети и утвърдени методики за
извеждане на КСО за биологични и стапански качества по UPOV (2003) и IPGRI (1994).
За установяване на генетичните особености и закономерности при наследяването и варирането на признаците, за разкриване на възможностите за прогнозиране
на вариабилността, за планиране на работата с хибридните генерации и повишаване ефективността на селекционния процес
се прилагат сложни генетико-селекционни
и математико-статистически методи, провеждат се системни изследвания и анализ
на основните селекционни признаци в
материалите от работната колекция и от
различните селекционни звена по Griffing,
1956; Gilbert, 1958. Трансгресивните форми

Таблица 2. Видове колекции и обем на образците в тях
№ по ред
1.
2.

Вид на колекциите
Колекции с общо предназначение
Специализирани колекции
- по студоустойчивост
- по сухоустойчивост
- по устойчивост на болести
- с мутантни форми
- образци, получени чрез индуциран андрогенез
и сомаклонално вариране

Обем на образците (брой)
600-900
600-700
100-120
120-150
180-200
140-150
100-110

Таблица 3. Обеми на селекция в периода 2000-2017 година
Комбинативна селекция
зимен ечемик
селекция по
сухоустойчивост

селек
ция по
устойчивост
на
болести

пивоварен
ечемик

фуражен
ечемик

селекция по
студоустойчивост

Извършени
кръстоски

200-400

150-200

10-15

15-20

F1- хибриди

200-400

150-200

10-15

F2-популации

200-400

150-200

Селекционен
питомник

600012000

Контролен
питомник

Селекционно
звено

Пролетен
ечемик

Експериментален
мутагенез

Индуциран
андрогенез

15-20

40-60

-

-

15-20

15-20

40-60

15

-

10-15

15-20

15-20

40-60

3000

-

60009000

500

1000

10002000

500

280-300

-

500-800

500-800

50

100

50

100
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на признаци при F2 и F3 хибриди се установяват по методиката на Воскресенская,
Шпота (1967). Анализът на комбинативната
способност се извършва по метод IV на
Griffing (1956). Генетичните параметри и
компонентите на генетическа изменчивост
по поколения и години се определя съгласно математическия модел на Hayman
(1954) и Jinks (1954). Графичният анализ
за всеки признак се интерпретира според
Mather (1949), Jinks (1954). Коефициентите
на наследяване в широк и тесен смисъл се
изчисляват по Mather & Jinks (1971).
Статистическа обработка на елементите
на добива, добива и качеството на зърното
се извършва чрез вариационен, корелационен, регресионен, дисперсионен и принципен компонентен анализи. Оценката
на толерантността на проучваните линии
ечемик се осъществява по методиката на
Genchev (1995). Параметрите на стабилност и пластичност на добива се определят по модифицирания модел на Eberhart
& Russell (1966) и раговия метод на Кang
(1996), в интерпретацията на Седловский,
Мартынов и Мамонов (1982). Ефектите на
взаимодействието на генотип-среда се определят по метода на обединения регресионен анализ на Федин, Силиз и Смиряев
(1980), Хотылева, Татурина (1982) и чрез
моделът на Perkins и Jinks (1968). За групи-

ране на сортовете въз основа на установената им адаптивна способност се прилага
кластер анализ (Симеонов, 1997), направен
на базата на квадратичното Евклидово разстояние и претеглените центроидни двойки. Статистическата обработка се осъществява с помощта на програмните продукти
BIOSTAT (Пенчев, 1998), Statistika версия 5.0
(1995) и JMP версия 5.0 1a (2002 ).
Качеството на зърното се определя по
показателите маса на 1000 зърна, хектолитрово тегло, изравненост на зърното,
съдържание на протеин, лизин, скорбяла,
екстрактно съдържание, водочувствителност и степен на накисване. Биохимичният
анализ за протеин се анализира по метода
на Келдал, за лизин по Сысоев, а фракционирането на белтъка по Гаврилюк.
Студоустойчивостта на селекционните
материали се определя чрез замразяване
при температури -100, -120 и -140 С, изчисляване на средния % живи растения, критичната температура и групата по студоустойчивост по метода на Кох ( 1975 ).
Чрез комплекс от физиологични показатели – съдържание на вода в листата, екзоосмоза на електролити, остатъчен воден
дефицит и водозадържаща способност, се
определя биологичната сухоустойчивост на
изпитваните материали и изчислява коефициента на сухоустойчивост по Вълчев, 1994.
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Основен метод на работа в направлението по създаване на устойчив на болести
изходен материал и сортове е комбинативната селекция, при който се извършват
прости кръстоски и прекъснат беккрос,
с последващи изкуствени заразявания и
отбор на устойчиви форми. Изкуственото
заразяване с причинителя на кафявата
праховита главня се постига чрез индивидуалния метод и вакуум-метода на Кривченко (1967). Методът на заразяване при
ленточната болест е идентичен с този при
праховитата главня (Кривченко, 1967).
Мутагенното третиране се извършва
чрез облъчване с различни дози гамалъчи и третиране с различни концентрации натриев азид, както и комбинирано
приложение на двата мутагенни фактора.
Като изходен материал се използват F2
хибридни комбинации, линии и сортове.
Биологичната реакция към мутагените се
определя чрез фенологични наблюдения
и отчитане процента на преживяемост и
стерилност в М1. Преживелите М1 растения се прибират индивидуално. Оронва
се централния клас и се засява в М2. Всеки
клас представлява отделно потомство. В
М2 се отчитат хлорофилните мутации и се
маркират изменените растения. Честотата
на мутационните изменения се определя
на базата на 100 М2 потомства.
За проучване на калусния и регенерационен потенциал при ин витро условия
се използват два вида експланти – незрели и зрели зародиши. Култивирането се
извършва на MS хранителна среда с 60g/l
захароза и 2mg/l при незрелите зародиши
и 5mg/l 2.4 D при зрелите зародиши. Калусообразуването протича на тъмно при
260С. След три седмици калусите се прехвърлят на свежа индукционна среда, като
се почистват от остатъка от експланта. При
незрелите зародиши след шест седмици на
индукционна среда се отделя ембриогенен
калус и поставя на среда за регенерация
при пълно осветление. При зрелите зародиши за получаване на добър калусен растеж са необходими още един-два посажа
на среда с намалено съдържание на 2,4 D.
Регенерацията се осъществява на среда
без хормони. Получените регенеранти се
доотглеждат на ½ MS среда за по-добро
вкореняване и след ин витро яровизация
прехвърлят в почва. Семената, получени
от първичните регенеранти, се засяват на
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полето, където се отчита презимуването,
темпът на растеж и развитие, устойчивостта на неблагоприятните абиотични и биотични фактори и продуктивността.
Проучва се полиморфизма на резервните белтъци при сортове и перспективни материали зимен ечемик. Идентификацията се
извършва с единични зърна от изолирани
класове. Прилага се SDS електрофореза по
Laemmli (1971) на 12% разделящ гел и при
20 mA сила на тока за 18-20 h. Екстракцията
на хордеините се извършва по метода на
Singh et al., 1991 г., като се пропуска първата
екстракция с 50% пропанол. За визуализиране на белтъчните компоненти се използва 0,03% ратвор на Coomassie blue R 250 в
метанол и оцетна киселина. На базата на
получените електрофоретични спектри се
установява хомогенността и хетерогенността на сортове, честотата на разпределение
на хордеиновите генотипове. За определяне електрофоретичната подвижност /Rf / и
молекулните тегла на бендовет се използва
молекулен маркер. При конструиране на
хордеиновите формули на сортовете се
използват индекси, съответстващи на установените хордеини.

Резултати и обсъждане

Получаването на високи и стабилни
добиви при ечемика се ограничава от
редица фактори, между които особено
място заемат загубите от болести. Много
патогени атакуват ечемика, но само някои
предизвикват сериозна вреда. Ежегодните
загуби от болести по класовете, семената
и листостъблени инфекции представляват
10-15% (Кузнецова, 2006, Попов, 2006, Тарасова, 2007). За нашата страна с най-голямо икономическо значение при ечемика са
кафявата праховита главня (Ustilago nuda),
ленточна болест (Dreschlera graminea),
брашнеста мана (Erysiphe graminis), листен
пригор (Rhynchosporium secаlis), кафява
ръжда (Puccinia hordei) и жълто вджуджаване, причинявано от Barley yellow drowft virus
(Добрев, 1987, Навущанов, 1991).
Санин (2003) счита, че в селскостопанското производство сортът се отнася към
важните фактори, влияещи на фитосанитарната обстановка. В резултат на това значително се увеличава значимостта на устойчивия сорт. Селекцията на устойчивост се явява най-икономичния и екологически чист
метод. Създаването на устойчиви сортове

води до намаляване на преките загуби от
добивите, както и до значително снижаване
на натрупването на инфекция в посевите
(Кузнецова, 2006; Анисимова, 2006; Bregitzer
et al., 1995 ). Важен момент в изследванията
по създаване на устойчиви сортове е разкриването и разширяването на генофонда
на ечемика по признака устойчивост, структурата и динамиката на развитие на популациите, наличието на ефективни донори и
източници на устойчивост, както и връзката
устойчивост - патоген с продуктивност и
важни стопански признаци. Една от основните задачи при селекцията на имунитет е
натрупването на максимално разнообразен
генофонд по фактора невъзприемчивост.
Разнообразието от сортове позволява да
се намерят форми, които да послужат като
изходни форми за създаване на бъдещ сорт
(Падерина, 1995).
В Института по земеделие гр.Карнобат
целенасочени проучвания при болестите по ечемика, пренасяни със семена,
започват след 1962 година. Проучена е
устойчивостта на голям брой български и
интродуцирани сортове и линии ечемик
(Добрев и др., 1974, 1975; Навущанов, 1976,
1989, 1990). Установена е физиологичната
специализация на причинителя на кафявата
праховита главня в страната (Добрев, 1987;
Навущанов, 1991). С помощта на диференциалния сортимент на Тапке са определени
4 групи раси. Създадени са колекции от
устойчиви форми, основа на които са известните сортове Jet и Milton. По-късно тези
колекции са обогатени с линии пролетен
ечемик от Одеса- 254/ 79, 256/ 79, линия 739
и сорт Първенец. За селекционно решаване на проблема са извършени прости и
насищащи кръстоски с адаптирани зимни
линии и сортове с цел създаване на линии,
устойчиви на праховита главня. Създаден
е сортимент от селекционни материали
(Добрев и др., 1972, 1975; Навущанов, 1989,
1990; Запрянов, 1991; Вълчева и др., 2005).
От изпитваните методи за заразяване Навущанов (1991) дава решително предимство
на индивидуалния метод на заразяване.
През 1996 година е признат за оригинален
и райониран за страната сорт Перун (Навущанов и др., 1997), съчетаващ устойчивост
към кафява праховита главня, обусловена
от Un3 + Un6, с висока продуктивност, студоустойчивост, устойчивост на полягане.
Проучванията по отношение на причи-

нителя на ленточната болест у нас започват по-късно. Подробно са проучени методите за изкуствено заразяване. Разработен
е лабораторен метод за мицелно инокулиране на покълващи семена с моноспорова
култура на Dreshlera graminea (Добрев,
1972, Навущанов, 1979, 1991). Проучена е
колекция от Западноевропейски сортове,
като е обособен сортимент от устойчиви
форми – Vada, Svalof Freja, Modia, Tystofte
Cors, Dorsett. Извършени са кръстоски с
наши високопродуктивни сортове.
Сушата е често срещащо се явление у
нас и изследванията показват, че това е
една от основните причини за снижаване на добивите от зърно (Къдрев, 1985;
Ceccarelli et al., 1992; Baker J. et al., 1998;
Golestani, 1998; Mitra, 2001). Между стратегическите направления за борба със
засушаванията в областта на зърнопроизводството, като най-съществено трябва
да се отбележи това, което е свързано с
разработване на селекционни програми
за създаване на устойчиви на засушаване,
високопродуктивни сортове ечемик, отговарящи на непрекъснато променящите се
потребности и условия на производство
у нас ( Вълчев и кол., 1990 ). В България
са проведени редица изследвания върху
сухоустойчивостта на ечемика като цяло и
е направена задълбочена преценка на методите за тестуване на селекционни форми
по сухоустойчивост (Лазаров, 1974, 1976;
Къдрев, 1980; Вълчев, 1990; Георгиев, 1990;
Вълчев, 1995, 1997). Наред с теоретичните
проучвания на проблема от 1990 година в
Института по ечемика гр. Карнобат се води
селекция за създаване на сухоустойчиви
сортове. Създадени са редица перспективни селекционни материали, някои от които
са на изпитване в системата на ИАСАС
(Вълчев, 2003; Вълчева, 2003). През 2009 г. е
признат по РХС сорт Одисей, който е с много висока продуктивност и висока сухоустойчивост. През 2007 година на основание
извършената експертиза от ГД „Сортоизпитване“ на ИАСАС и решението на редовните Експертни комисии и със заповед на
МЗГ№РД 12-12/04.05.2007 г. е утвърден за
вписване в списък А на Официалната сортова листа на РБългария зимен двуреден ечемик сорт Орфей, който е първият български
сухоустойчив пивоварен сорт ечемик.
Една от основните задачи в селекцията
на зимния ечемик е повишаване на него-
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вата зимоустойчивост. В това отношение
генетичният фонд от подходящи за нашите
условия сортове с висока зимо- и студоустойчивост е крайно ограничен. Поради
тясната връзка между двата признака
изследователите насочват вниманието си
към проучване на студоустойчивостта, при
което се установяват и значителни сортови
различия (Jenkins, 1970; Ценов и кол., 1974;
Сергеев и кол., 1975; Лазаров, 1982; Мерсинков и кол., 1983; Лазаров и кол., 1990, 1992).
Различни полско-лабораторни и
лабораторни методи са използвани за
оценка на сортовете по студоустойчивост
(Bingham et al., 1965; Ценов, 1973; Лазаров,
1982). Наложилият се метод на Кох (Кох,
1975, 1979) има сравнително висока производителност и добра точност и се използва
за определяне на студоустойчивостта на
линиите от сравнителните сортови опити.
Експресните методи, описани от Мусич и
кол. (1982) и Надь (1988) за оценка на поголямо количество материали при пшеницата, са адаптирани у нас от Лазаров и кол.
(1990, 1992) за оценка на ечемика. Това
дава възможност да се интензифицира
селекцията по студоустойчивост. Независимо от средната до висока наследяемост
на признака, повишаването на студоустойчивостта при запазване или подобряване
на останалите биологични и стопански
качества си остава един от най-сложните
проблеми в селекцията на зимния ечемик.
В селекционната програма на Института по земеделие гр. Карнобат от 1979 г. е
залегнала като основна тема създаването
на сортове зимен ечемик с висока студоустойчивост. През този период селекционните материали са били разпределени
основно в ІV и V група, докато 10-15 години
по-късно те са основно в ІІІ-ІV група според стандартната скала. Селекционните
резултати са по-добри в направлението
пивоварен ечемик, където са създадени
перспективни линии с висока студоустойчивост, принадлежащи към ІІІ и ІV-ІІІ група
по стандартната скала, съчетаващи висока
продуктивност и много добри качествени
показатели на зърното (Вълчев, 2007). През
месец декември 2009 година на основание
извършена експертиза от ГД „Сортоизпитване“ на ИАСАС и решението на редовните
Експертни комисии сорт Сайра е признат
за оригинален и утвърден за вписване в
списък А на Официалната сортова листа
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на РБългария. Най-ценното ново качество
на сорт Сайра е много високата му студоустойчивост (ІІІ група), съчетана с висока
продуктивност и много добри пивоварнотехнологични качества на зърното.
Експерименталният мутагенезис е мощно средство за индуциране на генетично
разнообразие (Maluszynski et al., 1995).
При ечемика мутационната селекция се
използва успешно за директно получаване
на сортове и на изходен материал. Получени са мутанти с по-висока продуктивност,
подобрено качество на зърното, устойчиви
на абиотични и биотични стресови фактори
(Molina-Cano et al., 1989; Shevtsov et al., 1998;
Ishikawa, 1998; Molina-Cano, 2003 Kumar and
Ramesh, 2004; Deniz, 2007; Boyd et al., 2008;
Persson et al., 2008; Toker еt al., 2009).
В резултат на изследванията в Института по земеделие гр. Карнобат са проучени
редица въпроси, касаещи чувствителността към различни мутагенни въздействия.
Установена е мутабилността на много
наши и чужди сортове и селекционни
линии ечемик. Получени са ценни за селекцията мутантни форми, отличаващи
се с ниско стъбло, висока продуктивност,
добро качество на зърното и висока студоустойчивост (Стефанов, 1983; Граматикова,
Стефанов 1984; Граматикова, 1997; Граматикова и кол., 2003; Дюлгерова, 2008 Дюлгерова, 2010). Специално място е отделено
на проучванията, свързани с въздействието на мутационното третиране върху пивоварно-технологичните качества на двуредни мутантни линии, както и за тяхната
студо- и зимоустойчовост (Стефанов и кол.,
1998). Най-новият сорт на Института по
земеделие гр.Карнобат, получен по пътя на
мутационната селекция, е фуражен сорт ИЗ
Бори. Той е и първият шестреден ечемик,
признат в РБългария. Притежава висока
студо- и зимоустойчивост. Отличава се с
висока продуктивност и много добро качество на зърното. Съдържанието на протеин и лизин е високо и това го определя
като сорт с добри хранителни качества за
фураж на животни.
Съвременните биотехнологични методи могат да се използват за ускоряване на
процеса на селекция, като получаването
на хаплоиди е най-широко прилагания
биотехнологичен метод в селекцията на
ечемика (Luckett et al., 1992; Iyamabo et al.,
1995; Luckett et al., 1995; Forster et al., 1999;

Castilo et al., 2000). Рецесивните мутации,
важните рекомбинации и други геномни
изменения могат да бъдат открити много
по-лесно при дихаплоидите ( Forster et al.,
2000 ). Дихаплоидните материали улесняват индентификацията и стабилизирането
на генетичното вариране. Прилагането
на този метод води до съкращаване продължителността на селекционния процес
(Foroughi - Wher et al., 1986; Snape et al.,
1986). Основният проблем при приложението на метода на антерно култивиране
за получаване на дихаплоидни линии в
селекционните програми на ечемика е
ниския процент на получените зелени
растения. Едни от основните фактори,
които имат влияние върху този процес са
генотипа и състава на хранителната среда.
Поради това изследванията в ИЗ - Карнобат са насочени към проучване влиянието
на различни компоненти на средата и на
различни генотипове върху индукцията на
ембриогенни структури и регенерацията
на растения (Дюлгерова и др., 2004).
Продуктивността на новоселекционираните материали е резултат от действието на много генетични системи, на
съчетанието от физиологични, биологични
и други признаци и свойства, определящи
равнището на добива при конкретните
условия на отглеждане (Вълчева, 2000;
Мерсинков, 2000). Въпреки сложността на
проблема селекцията по продуктивност
бележи положителни резултати. През изследвания период като донори за хибридизация са използвани основно сортове

от Европейската селекция, преди всичко
от страни като Германия, Франция, Белгия
и Холандия. Сортовете Vanessa, Mathias,
Pearl, Pacific, Esterel притежават висока
продуктивна братимост и са включени
като родителски компоненти в около 230
перспективни линии, които се изпитват
към момента във висшите звена на селекция. Не малък е делът и на донори от Русия, Сирия, Канада, САЩ.
В настоящото проучване е изследван
полученият добив за последните 15 години (фиг.1). През този период само 5 години
са благоприятни за развитието на ечемика,
а останалите в някаква степен се характеризират с тежки метеорологични условия,
изразени в засушавания, измръзване, ледена кора, както и нападения от болести.
Добивите от фуражните сортове през първите два периода на селекция превишават
тези на пивоварните. През третия период
те са почти на едно ниво, а след 2005 г. с
признаването на новите сортове, средната
продуктивност на пивоварните сортове
изпреварва драстично тази на фуражните.
Задълбоченият анализ на резултатите от
добива по сортове недвусмислено показва, че селекцията по продуктивност
бележи високо ниво (Навущанов и др.,
1997; Мерсинков, 2003; Вълчева и др, 2009;
Вълчев и др. 2010; Вълчев и др. 2010). Създадени са два типа сортове:
 Много високопродуктивни, подходящи за отглеждане в благоприятни условия. В такива години от тях се получават
рекордно високи добиви. Към тази група

Фиг. 1 Продуктивност на сортовете фуражен и пивоварен ечемик през различните
периоди на селекция
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се числят новопризнатите на ИЗ сортове.
 Високопродуктивни със стабилни
по години добиви, подходящи за отглеждане и в неблагоприятни условия. Този тип
сортове запазват относително високата си
продуктивност, както в благоприятните,
така и в неблагоприятните години. Типичен пример са сортовете Перун и Орфей.
В бъдеще усилията на селекционерите
ще са насочени към създаване на сортове
от втората група. Това произтича от факта,
че по продуктивност е постигнато много
високо ниво на селекция, граничещо с
максимума на културата и за в бъдеще
трудно може да се очаква създаването на
сорт, драстично отличаващ се от другите.
По-скоро повишаването на продуктивността ще се изразява в постигане на стабилни
по години добиви, чрез повишаване на
устойчивостта на материалите на биотични и абиотични фактори.
Проблемът за повишаване количеството и качеството на протеина в зърното на
фуражния ечемик винаги е заемал основно

място в селекцията на тази култура. Водената у нас селекция за по–високо количество и качество на протеина е свързана
изцяло със зимните фуражни ечемици,
което изисква да се създават сред тях нови
генетични системи, отговорни за синтеза
на повече протеин и лизин (Бургазова,
1982; Янкулов, 1983; Бургазова и др., 1983;
Бургазова и др., 1996). Алтернативата за
подобряване качеството на зърното е
развита от редица автори (Ingverson et al,
1971; Doll, 1975; Филипова, 1980; Янкулов,
1983). Промените в състава на аминокиселините в протеина се дължат на нарастване на някои водо- и солеразтворими
протеинови фракции, които са богати на
лизин (Филипова, 1980; Ramage et al., 1981;
Танчева и др., 1996).
Качеството на пивоварния ечемик е комплексно понятие, което изразява съответни
признаци, продиктувани от природата на
самата култура и целите на неговото използване. В науката са създадени редица
понятия, определения и методи, с които по-

Таблица 4. Качество на зърното на новите пивоварни сортове,
селекция на ИЗ-Карнобат
Показатели

Норми
по БДС Лардея Орфей
и ЕВС*

Маса на 1000
зърна
/g/

> 40.0* 40.0-44.4 38.1-40.0 42.0-44.0 42.4-45.0 43.0-44.0 44.4-48.4 40.0-41.9

Изравненост на
зърното/%/

> 85.0 87.8-97.7 83.4-92.7 81.4-86.6 84,2-88,0 85.7-97.4 83.5-98.1 77.0-96.0

Съдържа
ние на общ
белтък /%/

< 12.5 11.0-12.6 12.4-12.8 10.8-11.0 11.2-11.6 10.3-11.4 11.2-11.6 12.3-12.6

Съдържание на
екстракт /%/

> 76.0 79.4-80.0 78.6-79.8 79.1-79.8 78.9-79.3 78.6-80.3 79.1-80.2 78.9-79.4

Екстрактна
разлика /%/

< 4.0

Разтворим
азот

> 700*

Цвят на
ед. ЕВС

< 4.5*

Вискозитет
Време на
озахаряване

1.2-3.2

1.4-2.4

Имеон Загорец Аспарух Кубер

1.5-1.6

1.5-1.7

1.9-2.6

2.4-3.2

Сайра

2.6-2.9

700-705 664-667 704-710 700-705 696-705 705-713 700-715
2.5-3.5

2.8-4.1

3.7-3.8

3.1-3.3

2.0-2.5

2.5-3.0

2.3

< 1.60 1.50-1.57 1.57-1.58 1.52-1.58 1.56-1.58 1.59-1.65 1.61-1.63 1.59-1.60
< 25

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

10

10-15

добре се характеризира качеството на зърното му (Енчев, 1979; Горастев и кол., 1985;
Вълчева, 2000; Haselmore et al., 1995; Hayesa,
2004). Установено е, че качеството на пивото зависи до голяма степен от качеството на ечемика като пивоварна суровина
(Schildbach, 1983; 1990; Schildbach et al.,
2000; Palmer, 1989; 1999; Sommerville, 2000;
Munck et al., 2004; American Malting Barley
Association, INC., 2005; Pettersson, 2006). Въпреки че почвено-климатичните условия в
нашата страна оказват решаващо влияние
при формиране качеството на зърното, напълно реална е възможността по селекционен път да се постигне подобряването му
чрез комбиниране на подходящи донори за
качество на зърното и високопродуктивни
образци ечемик (Вълчева, 1997; Мерсинков
и кол., 1998; Вълчева, 2000; Мерсинков,
2000; Вълчева, 2001; Fox et al., 2007). В тази
връзка събирането, проучването на сортимент, както и търсенето на биохимични
маркери за качество са приоритет и в бъдещите научноизследователски програми на
пивоварния ечемик (Howard et al., 1996). В
направлението по подобряване качеството
на пивоварния ечемик са постигнати добри селекционни резултати и са създадени
перспективни линии и сортове зимен пивоварен ечемик, които отговарят напълно на
изискванията на пивоварната промишленост (Таблица 4). Те са високо постижение в
селекцията на пивоварния ечемик (Вълчева
и кол., 2005; Вълчева и др, 2009; Вълчев и
др. 2010; Вълчев и др. 2010).

Изводи

В резултат на разгърната селекционна
програма при ечемика е създадено богато
генетично ранообразие от сортове, притежаващи висока продуктивност и подобрено качество на зърното.
Напредък в селекционната работа е
създаването на първите линии, съчетаващи висока студо- и сухоустойчивост в един
генотип. Високата им продуктивност и устойчивостта им на абиотичните фактори ги
прави особено перспективни за селекцията на ечемика и са ново, по-високо стъпало в работата по това направление.
Напредък в селекционната работа е и
постигнато съчетание в един генотип на
устойчивост към една и повече болести с
много добри биологични и стопански качества.

Новопризнатите сортове зимен фуражен и пивоварен ечемик са ново, високо
постижение на българската селекция, отговарящо напълно на европейските стандарти.
За в бъдеще ще продължи работата по
повишаване на продуктивността на ечемика, чрез създаване на сортове с високи и
стабилни по години добиви и повишаване
на устойчивостта им на биотични и абиотични фактори. Качеството на зърното при
фуражния ечемик ще се подобри на база
използване на нови източници за хибридизация с високи качествени показатели,
но и притежаващи висока продуктивност.
При пивоварния ечемик ще се насочат
усилията към повишаване на екстрактното
съдържание на зърното при запазване на
постигнатото ниво на изравненост и маса
на 1000 зърна.
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Сложният път
на иновативните лекарства
Р. Памукова

Резюме:

Настоящата статия разглежда дългия и сложен път на иновативните лекарства през
клиничните изпитвания, стриктните нормативни регулации, изискванията за добра клинична практика, за безопасност на пациентите и за публикуване на резултатите от клиничните изпитвания, синхронизирането на нормативните актове, както и контролните
органи в България и ЕС.
Ключови думи: Иновативни лекарства, клинични изпитвания, Европейската директива 2001/20 ЕС, Eвропейската лекарствена агенция ЕМА, добра клинична практика, безопасност на пациентите, ИАЛ, ЗЛПХM 2008 г.

Въведение:

На международните форуми за изобретения всяка година се вижда, че едно
от приоритетните направления на новите
разработки е медицината. Изобретатели
от цял свят работят упорито и себеотдайно
върху създаването на иновативни лекарства за значимите болести, които са предизвикателство на нашето съвремие. Пътят
на всяка една иновация е дълъг и труден.
Тежък, продължителeн и изискващ значителни средства е процесът на доказване
на ефикасността на новите разработки, за
да могат да се регистрират и реализират
успешно на пазара.
Напредъкът технологиите и повишаването на производителността довеждат до
възможността за създаване на глобални
компании, в това число и фармацевтични,
реализиращи иновативни лекарства. Катализаторът за създаване на ЕС са двете
трагични световни войни на ХХ в., които
утвърждават прагматичната идея, че бизнес партньорството между държавите
и създаването на единна икономическа
структура е по-рационално и полезно за
всички, отколкото въоръжените конфликти за надмощие и монополен достъп до
икономически и природни ресурси.
В резултат фармацевтичният пазар става още по-интегриран и глобализиран. Не
съществува държава в света, която да е в
състояние напълно самостоятелно да задоволи населението с местно произведени
лекарства и да бъде независима от между-

народната търговия с активни субстанции
или готови лекарствени продукти. Това
представлява огромно предизвикателство,
както и възможност за изобретателите.
В макрорамката на горните процеси
“фармацевтичната индустрия в страните с дълги традиции в лекарствената
регулация и значително влияние върху
разработването на нови лекарства създават Международната конференция по хармонизация на техническите изисквания за
разрешаване за употреба на лекарства за
приложение в хуманната медицина.” (3)
Клиничните проучвания са изследвания, които целят да обогатят медицинското познание. Директива 2001/20/ЕC цели
“сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби
на държавите-членки в ЕС относно прилагането на добрата клинична практика
при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна
употреба.” (Директива 2001/20/ЕC, 2001
година, чл. 2) За страните членки на ЕС
стават задължителни етичните изисквания,
заложени в Директива 2001/20/ЕС.
По данни на ЕК около една трета от иновативните лекарства на световните пазари
са изобретени в ЕС. (18)

Цел:

Целта на настоящето проучване е да
дефинира и разгледа темата за клиничните
изпитвания в ЕС и в България на иновативни лекарствени препарати съгласно
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Директива 2001/20/ЕC и българското законодателство, като се обсъди същността на
документите и се изясни значението им.

Резултати и обсъждане

Пътят на иновативните лекарствa
през клиничните изпитвания
Доказателствата за ефекта на иновативните медицински формули идват от
задълбочените им изследвания. Клиничните изпитвания или клинични проучвания представляват различни тестове в
медицинските изследвания и разработката
на лекарства, които осигуряват данни за
безопасността и ефикасността (напр. нежелани лекарствени реакции или нежелани
реакции от друг вид лечения) на здравните
интервенции (напр. лекарства, диагностика, апаратура, терапия). Предвид типа
на продукта и нивото му на разработка,
изследователите първоначално набират
доброволци за малки пилотни изследвания, а в последствие извършват по-мащабни изследвания, сравнявайки продукта с
други, вече одобрени, и с плацебото. Със
събирането на позитивни данни за ефикасността и безопасността се увеличава и
броят на пациентите, участващи в изследванията. Изследванията варират по мащаб
и могат да включват както един-единствен
изследователски обект в една държава,
така и множество обекти на изследване в
множество държави. (1,2,6)
Клиничните проучвания могат да бъдат
класифицирани в четири различни фази.
Първите три се провеждат преди издаване
на разрешението за употреба, а послед-
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ната е следрегистрационна фаза. Както се
вижда от фиг. 1 и фиг 2 всяка фаза има различна продължителност, характер, акцент
и брой пациенти.
Клиничните проучвания обикновено
се провеждат в болница или центрове за
медицински проучвания и в тях участват
здрави доброволци или пациенти. Обикновено не се изисква доброволците или
пациентите да стоят в болницата или центъра по време на проучването, но ефектът
от лекарството се наблюдава внимателно и
по време на цялото проучване от висококвалифициран персонал.
Нормативна рамка
България е член на ЕС и законодателството й е в процес на хармонизиране с
това на Съюза. Успоредно с това ЕС хармонизира своите изисквания с тези на САЩ и
Япония в областта на клиничните изпитвания. СЗО участва активно в процеса.
През 1990 г. регулаторните власти и
фармацевтичната индустрия в страните с
дълги традиции в лекарствената регулация и значително влияние върху разработването на нови лекарства създават Международната конференция по хармонизация
на техническите изисквания за разрешаване за употреба на лекарствена за приложение в хуманната медицина… “Oсновна цел
на проекта е да се ускори разработването
и пускането на пазара на нови лекарства,
без да се прави компромис с тяхната безопасност, качество и ефикасност. Първоначалната цел на ICH e изискванията в
трите световни региони за лекарствени-

Фигура 1. Процес на киничните изпитвания
Източник: International Partnership for microbicides
http://www.ipmglobal.org/

Фигура 2. Брой на участниците през четирите фази на киничните изпитвания
Източник: Brownhttp, P., Fancy Cameras and Designing Better Drugs,
http://www.scilogs.com/from_the_lab_bench/fancy-cameras-and-designing-better-drugs/

те досиета, да се уеднаквят. (5)
Според Директива 2001/20/ЕC “За да
се постигне оптимална защита на здравето, не се провеждат остарели или повтарящи се изпитвания в Общността или
в трети страни; следователно хармонизирането на техническите изисквания за
разработката на лекарствени продукти
следва да се извършва в подходящи рамки,
в частност в рамките на Международната конференция за хармонизация (чл.6).”
(17)
Оценката за безопасността и ефикасността на новите лекарсттва от законодателна гледна точка се извършва по време
на фазите на клиничните проучвания,
както и след това. Съвременната законодателна рамка в България е комплексна и
многопластова, включваща както Конституцията, законите и наредбите на национално ниво, така и директиви и указания
за клиничните изпитвания в ЕС.
За издаване на разрешение за употреба
на лекарствен продукт в ЕС и България от
кандидата за разрешението по закон се
изисква да предостави досие на лекарствения продукт, съдържащо документация за резултати от клинични изпитвания.
Законово клиничните изпитвания върху
хора са регламентирани в глава четвърта,
чл. 81-144 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
Изисквания за добра клинична практика
Добрата клинична практика е стандартът за планирането, провеждането,
наблюдението, проверката, архивирането,

анализирането и отчитането на клиничните проучвания, който осигурява гаранции,
че данните и докладваните резултати са
надеждни и точни и че правата, сигурността и поверителността на участващите в
изпитването са защитени.
През 1982 г. СЗО публикува указанията
си за Добра клинична практика (GLP). “Целта на тези указания е да създаде единни,
световно приложими етични и научни
стандарти за провеждане на клинични
изследвания на хора.” (24)
Европейската директива 2001/20/EC
изисква спазване на Добра клинична
практика при клиничните изпитвания.
В противен случай тe ще бъдат отхвърлени от регулаторните органи. Според
директивата добрата клинична практика
съставлява съвкупност от международно
признати етични и научни изисквания за
качество, които трябва да се спазват при
планирането, провеждането, отчитането
и докладването на клинични изпитвания,
които включват участието на хора. Съобразяването с тази добра практика гарантира
защитата на правата, безопасността и благосъстоянието на участниците в клиничните изпитвания, както и надеждността на
резултатите от клиничните опити. (Директива 2001/20/EC, чл.1, ал.2) (17)
В България организацията на клиничните изпитвания е законово уредена чрез
ЗЛПХМ и Наредбата за определяне правилата на Добра клинична практика. Тези
национални законодателни документи
пренасят изискванията на Европейската
директива 2001/20 ЕС и Добрата клинична
практика, представляваща международен
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стандарт за качество на клиничните изпитвания, разработен в рамките на Международната конференция за хармонизация
(ICH) за Европа, Япония и САЩ.
ИАЛ осъществява контрол върху разрешаването и провеждането на клиничните
изпитвания, провеждани на територията
на страната. Всички клинични изпитвания
на лекарствени продукти върху хора се
планират, провеждат и докладват в съответствие с правилата за Добра клинична
практика, като клиничните изпитвания
се извършват при спазване на основните
принципи на защита на правата на човека и човешкото достойнство съгласно
Декларацията от Хелзинки. Правата, безопасността и здравето на участниците в
клиничното изпитване се поставят над
интересите на науката и обществото.” (7)
Българската наредба за определяне
правилата на Добра клинична практика
е подробен документ (61 стр), която е
базиран на директива 2001/20/ЕC. Документът съдържа детайлна процедура за
провеждането на клиничните изпитания,
както и ролята на комисията по етика
като контролиращ орган за спазването на
добрата клинична практика. За да получи
одобрение за клинично проучване, една
компания трябва да представи “протокол
на проучване”, в който са описани всички
детайли на проучването. Този протокол се
преглежда от здравните власти, а също и
от етична комисия, чиято роля е да прецени дали са защитени достойнството, правата, безопасността и благополучието на
хората, които ще вземат участие в клиничните проучвания. Ако здравните власти и
комисията по етика не одобри протокола,
проучването не може да продължи. Всяка
промяна в протокола трябва да бъде одобрена от етичната комисия. (9)
Изискване за безопасност на пациента
Безопасност на пациента е основен
принцип при клиничните изпитвания.
Полагат се всички усилия за осигуряване на безопасността на доброволците и
пациентите по време на всяко клинично
проучване. Това е възможно чрез провеждането на серия от изследвания, измежду
които изследване на кръвта, физикални
изследвания, процедури като компютърна
томография или ЕКГ и чрез консултации с
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пациента.
Според директива 2001/20/ЕC “защитата на участниците в клинично изпитване
се осигурява чрез оценка на риска, основаваща се на резултатите от токсикологичните изпитвания преди всяко клинично
изпитване, чрез контрол, осъществяван
от комисиите по етика и от компетентните органи нa държавите-членки, и чрез
правилата за защита на личните данни.”
(Директива 2001/20/ЕC, чл.2) (17)
Според член 16 и 17 нежеланите реакци и нежелани събития по време на
изпитването на продути се докладват във
възможно най-кратък срок на поръчителя.
(Директива 2001/20/ЕC, чл.16-17)
Директивата обръща сериозно внимание на закрилата на децата като и хората с
деменция и психиатрични проблеми поради тяхната уязвимост. (Директива 2001/20/
ЕC, чл.3 -4)
Клиничните изпитвания при деца “са
предназначени да сведат до минимум болката, притеснението, страха и всякакъв
друг предвидим риск, свързан с болестта
и етапа на развитие; прагът на риска и
степента на увреждане са изрично определени и непрекъснато наблюдавани и контролирани”. (Директива 2001/20/ЕC, чл. 5,
буква E)
Комисията по етика одобрява протолола за клиничните изпитвания, при които
участват деца, ръководейки се от следните
принципи:
 “Интересите на пациента преобладават винаги над тези на науката и
обществото.” (Директива 2001/20/ЕC, чл.
5, буква З)
 “Съществува оправдана надежда, че
прилагането на изпитвания лекарствен
продукт предлага по-голяма полза отколкото е рискът за съответния пациент
или не носи въобще никакъв pиск.” (Директива 2001/20/ЕC, чл. 5, буква И)
Изискване за ефикасност и обективност на клиничните изпитвания:
Изискването за ефикасност е задължително, а принципът на обективност е
основен във фармацията и медицината.
За да се оценят обективно клиничните изпитвания се въвеждат контролни групи. В
клиничните изпитвания най-често се прилагат следните опити с цел постигането на
обективност:

Единичен сляп опит – при него пациентите не са информирани с какъв препарат
точно ще бъдат лекувани На една група
от доброволци или пациенти се прилага
изпитваният продукт, a на друга се прилага
или съществуващ лекарствен продукт, стандарт при лечение за лекуваното заболяване
или плацебо - средство, което изглежда
като изпитваното лекарство, но всъщност
не съдържа никакви активни вещества.
Двоен сляп опит – в този случай както
пациентите, така и лекарите не са осведомени към коя група принадлежи пациента:
експериментална или контролна.
Троен сляп опит – в този случай, освен,
че пациентите и лекарите не са информирани към коя група принадлежи пациента, също така и лицето, което определя
разпределението на групите и обработва
данните от проучването не знае кое е
лекарството и кое плацебо (напр. Интервенцията е с таблетки, които са кодирани и
поради това не е известно коя е лекарство
и коя е плацебо) (1,2,6)
В България основните правила за дизайна на клиничните изпитвания са описани в Наредба за определяне правилата на
Добра клинична практика. (9)
Европейска мрежа за контрол
Европейската мрежа за лекарствата
следи за прилагането и изпълнението на
Директива 2001/20/ЕС. Децентрализираният орган, който работи по координацията
на Европейската мрежа по приложението
на принципите, залегнали в директивата
е Европейската Агенция по Лекарствата
(European Medicines Agency). Една от целите
е да се централизира процедурата и да се
намалят разходите за регистрация на иновативните лекарства във всяка една отделна държава-членка на ЕС, които възлизат
общо на на 350 милиона евра годишно. (3)
Европейската Агенция по Лекарствата
(European Medicines Agency - ЕМА) е децентрализирана агенция на ЕС със седалище
в Лондон. След Брексит беше решено през
ноември 2017 г. седалището на ЕМА да се
премести в Амстердам. (14) Агенцията е отговорна за научната оценка на лекарствата, развити от фармацевтичните компании
за използване в ЕС.
Европейската мрежа по лекарствени
средства се състои от над 40 национални
власти, рaботещи в областта на медицин-

ската регулация; Европейската комисия;
Европейският парламент, други децентрализирани европейски агенции” (19)
Публикуване на информацията от
клиничните изпитвания
В ЕС клиничните изпитвания се регистрират в EudraCT, (https://eudract.ema.
europa.eu/) Съгласно директива 2001/20/
ЕС се съдържат всички клинични изпитвания, започнали след 1/05/2004. (22)
Според законовата рамка на ЕС “всички
изпитвания по света проведени с деца,
както и детайли от резултатите от
педиатричните клинични изпитвания,
включително и тези, прекратени преди
края трябва да се публикуват от Eвропейската лекарствена агенция ЕМА (European
Medicines Agency) в EudraCT.” (19,22)
Уебсайтът EU Clinical Trials Register е
сред водещите регистри за обществени и
частно подпомогнати клинични проучвания на иновативни лекарства, проведени в
ЕС. Тази база данни предоставя информация за целта на проучването, критериите
за включване, местата на провеждане,
информация за контакт и основните резултати за продуктите, пуснати в продажба.
На него може да се проследи в коя фаза са
клиничните изпитвания за даден продукт и
какви са резултатите от тях, включително и
страничните ефекти. (21)
Също така, резултатите на всички приложими клинични проучвания (фаза I-IV)
за продукти, които се предлагат на пазара
се оповестяват в общественодостъпнaтата
бази данни за клинични изпитвания www.
clinicaltrials.gov. (16) Поради принципът на
международната хармонизация на изискванията за клинични изпитвания, заложен
в директива 2001/20/ЕС, тази база данни,
която е базирана в САЩ е релевантнта и за
медицинските професионалисти в ЕС, както и за тези в Япония.

Заключение:

Законът за лекарствените продукти в
хуманната медицина дефинира, че: “Терапевтична ефективност е налице, когато
терапевтичен резултат (резултати)
е постигнат при правилна употреба на
съответния лекарствен продукт”. (8)
Законодателното определение свързва
ефективността с крайния резултат и с
правилното използване на лекарството,
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но поради сложното развитие на някои
заболявания и различните физиологични
и здравни характеристики на хората
правилната употреба на лекарството
не винаги води до един и същи резултат
при различни индивиди. Европейското
законодателство при разглеждане на изискванията за разрешаване за употреба
на лекарствата определя изискванията
към доказателствата за терапевтична
ефикасност” (3)
България е член на ЕС и законодателството й е в процес на хармонизиране с
това на Съюза. Успоредно с това ЕС хармонизира своите изисквания с тези на САЩ и
Япония в областта на клиничните изпитвания. СЗО участва активно в процеса. “През
1990 г. регулаторните власти и фармацевтичната индустрия в страните с дълги традиции в лекарствената регулация и
значително влияние върху разработването на нови лекарства създават Международната конференция по хармонизация на
техническите изисквания за разрешаване
за употреба на лекарствена за приложение в хуманната медицина…Oсновна цел
на проекта е да се ускори разработването
и пускането на пазара на нови лекарства,
без да се прави компромис с тяхната безопасност, качество и ефикасност.” (5)
В глобален план има тенденция за опростяване и хармонизиране на фармацевтичното законодателство с цел увеличаването на бързината, с която едно иновативно лекарство стига до пазарите по цял свят
и с цел редуцирането на изразходване
на излишни разходи. Това ще доведе до
по-голяма ефективност на научноизследователските центрове, по-голям освободен
капацитет, както и по-големи фондове, които ще допринесат за по-голям брой изследвания, създаването и внедряването на
хуманни иновации за лечение на заболявания като проказа, рак, малария и другите
значими болести на нашето съвремие.
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Хигиенно диетичен режим
за щастлив живот
Д-р Иван Андреев, „Здраве-Тера“ ЕООД
Известно е че:
1) Живеем върху земната повърхност,
покрита от въздушен слой, движеща се в
(енергийна материя) континиум на своеобразно космическо тяло – планетата Земя.
Разстоянието от млечния път до галактическото ядро е около 100 –120 000 светлинни
години, а от Земята до галактическото
ядро е около 27 000 светлинни години.
Скоростта на движението на Земята е 465
м/сек, на слънчевата система 200 – 240 км/
сек. Вътрешно енергийно балансирана в
състояние на безтегловност по отношение
на космическото пространство.
2) Химическият състав на въздуха до
земната кора е: азот 78,084%, кислород
20,946%, аргон 0,9340% и по малко от един
процент други химични елементи и съединения.
3) Позната ни е таблицата на Менделеев за изграждането на най–стабилните
изотопи на химичните елементи.
4) Живеем на дъното на въздушен
океан върху земната кора и сме приспособени към динамичното равновесие от една
страна на земното притегляне, въздушното
притискане, центростремителната сила
от въртенето на земята, и от друга страна
притеглянето от галактическото ядро и
центробежните сили от въртенето на земята, слънчевата и галактическата системи,
поддържайки постоянна ориентация и
равновесие в пространството, чрез двата
биологични жироскопа (вестибуларните
апарати в ушите)
5) Човекът представлява биологична
единица с две полукълба на мозъка, който
са два взаимно свързани „биологични компютъра“, самоподдържаща се, самосъхраняваща се, самовъзпроизвеждаща се, в
условията на вътрешен баланс – безтегловност, осигурен от епителната тъкан, имаща
емоционални качества.
6) Зъбната структура на човека е ха-

рактерна за растителноядно същество.
7) Има много научни теории за здравословно хранене и здравословен начин
на живот, опирайки се на познанията от
физиология, биохимия, биология и невропсихология.
8) До преди стотина години човечеството предимно е работело в светлата част
на денонощието, а в тъмната е прекарвало
в почивка и сън. След влизането в употреба на изкуственото осветление тази природна зависимост се премахва.
9) Нормално е прието човек да се
храни три пъти на ден: сутрин, обед и вечер, и по количество, и по вид на храната
в съответствие с досегашните знания на
отделният човек за здравословно хранене,
и живот. Разградените хранителни вещества са материал за енергия, изграждане,
поддържане на живота на тялото. Познато
е чувството за леност и сънливост, или
затруднение при физическо усилие в работната част на денят след нахранване.
10) При приемането на различни по
вид хранителни продукти се отделят различни твърди отпадъчни вещества от червата, значително по малко различни течни
с урината и винаги преобладаващо въглероден двуокис и водни пари през белия
дроб. Въглехидратните хранителни продукти имат краен продукт от разграждането
въглероден двуокис и вода, а белтъчните
съединения на азот с водород. При преминаването от по-високо енергийно на пониско енергийно ниво в познатия цикъл на
Кребс става с водородно насищане.
11) Кръвта е преносител на хранителни вещества и кислород.
12) Финната биохимична, физиологична и нервно психична регулация на тялото
се осъществява от мозъка – като биологичен компютър и най съвършена биохимична лаборатория за потребностите на
конкретното тяло.
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Имайки предвид тези знания нашето
мнение е, че:
В светлата, или в работната част на
денонощието, тялото изразходва преимуществено енергия, получена от различен
вид енергийни продукти в зависимост от
това дали е натоварена повече двигателната система или мозъкът при двадесет
и четири часов биологичен ритъм, който
включва: активна – работна част на деня,
пасивна по отношение на натоварване на
тялото и сън – енергийно зареждане на
тялото.
При зареждане на тялото с хранителни
продукти през деня е необходимо време за разграждането им до вид, готов за
ползване или разпределение в тъканите.
Следователно за голяма част от времето в
кръвоносната система ще има продукти,
излишни в конкретният момент за нуждите
на тялото, които се проявяват като излишна баластра, подобно на размътена вода в
река след проливен дъжд.
Обмяната в артериалната стена става
от циркулиращата вътрелуменно кръв и
от ваза вазорум, които се явяват крайни
разклонения на артериалната система. По
този начин интерстициума на мускулният
слой на съдовата стена обслужван от ваза
вазорум може да бъде претоварен от баластните продукти, намиращи се в кръвта.
Съдовата система е в постоянна динамика дори и за конкретен орган от тялото
в условията на претоварване с излишни на
момента хранителни вещества и повишени
изисквания към тялото за изпълнение на
дадена задача. Това често може да доведе
до дизхармония в нейната функция и увреда в нейните хемодинамично натоварени
места, на което тялото реагира отначало
със задебеляване на мускулният слой на
съдовата стена за сметка на колагенова
тъкан, а в последствие на местата със завихряне на кръвният ток да се наслоят баластни вещества и върху тях да попаднат
и инфекциозни агенти от микотичен или
бактериален произход с краен резултат
оформяне и нарастване на защитна (склеротична) плака.
Живеейки на твърдата повърхност на
нашата планета резки физически движения без тренировка ще водят до изваждане от равновесие на вестибуларният
апарат и от друга страна той трябва да се
подържа в оптимален хемодинамичен ре-
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жим на кръвоснабдяване.
Имайки предвид зъбната ни структура
ние считаме, че сме предимно растителноядни същества.
Имайки предвид състава на въздуха,
който дишаме (азот 78%, кислород 21%),
крайните продукти на обмяната (бял дроб
– въглероден двуокис и водни пари, урина, азотни съединения) ние твърдим, че
е по правилно да мислим, че сме азотни
същества, а не кислородни, а имайки предвид таблицата на Менделеев и интимният
горивен механизъм мислим, че ни е водороден и че бъдещето на науката ще докаже
това.
По време на съня мозъкът (биологичният компютър) се зарежда с енергия, която
се предава на тялото по нервните пътища.
Следвайки тази последователност
на мисли, човек трябва да се храни в не
натоварената част на денят (след обяд)
примерно между 12 и 18 часа (на няколко
пъти, не еднократно) в съответствие с биохимичният анализ на собственият си мозък
за нуждите на тялото си, породени от изминаващият ден и тези за следващият ден,
проявени като желание на личността: „това
ми се яде, това ми се пие, това ми се прави“
През следващите четири – четири и половина часа следва разграждане на храната,
освобождаване на тялото от отпадъчните
продукти и по този начин мозъкът по време на сънят се зарежда с енергия като биологична батерия на фона на чиста кръв.
През деня в работен режим на тялото
кръвоносната система не е обременена
с нищо излишно. Необходимо е да се пие
само вода, за да се неутрализират и отделят отпадъчните продукти от метаболизма
на тялото.
В заключение искаме да дадем български нюанс на написаното, чрез нашата
поговорка „вкус другар няма“, и че всеки
човек трябва да се научи да разбира биохимичният анализ на собственият си мозък
проявен като желание на личността „това
ми се яде, това ми се пие, това ми се прави…”.

Освобождение и
образование
проф. д.т.н. Николай Ангелов
Колкото и да се коментират крайните
резултати от нашето освобождение през
1878 година, за това, че щеше да бъде подобре ако сами, както нашите съседи, го
бяхме извоювали, за това как и доколко
освобождението ни успя да реши интегритета на българите, населяващи периферните територии спрямо централната част от
българските земи, за това доколко Русия в
онзи момент е била безкористна и доколко
е долюбвала нашите революционери, едно
е безспорно – освобождението ни заварва с едно относително добро равнище на
образование на българското население в
рамките на Османската империя.
Впрочем, поради различните ни езици,
религии и манталитет, образованието на
турското население е протичало изцяло
разделно от българското. Преди 1878
година са правени опити за обединено
обучение между българи и турци, но те са
завършвали с неуспех. Младежите турци
са изучавали някои светски дисциплини,
но задължително и в подробности корана.
Младите туркини са оставали по правило
необразовани. След 20-те години на 19-ти
век в Османската империя се създават няколко средни (колежи) и висши училища,
изцяло обслужвани от чужди преподаватели и ориентирани основно към потребностите на армията. За отбелязване е,
че в края на 14-ти век, когато падаме под
османска власт Чехия и Полша са имали
вече университети, докато ние се гордеем
с книжовната школа на Свети Климент от
10-ти век в Охрид в рамките на първото
българско царство, но впоследствие нашето образование сякаш остава на това равнище до 80-те години на 19-ти век.
След края на 14-ти век за нас настъпват
три тъмни, страшни и безпросветни века,
в които благодарение на различието на
езика ни спрямо този на поробителите,
християнската ни вяра, църквите, манастирите, нашата пословична упоритост, както
и многобройните и свидни наши жертви

сме оцелели като народ.
Към края на 18-ти век, когато Османската империя започва да запада и се различава драстично спрямо европейската
цивилизация започваме да създаваме
по-интензивно свои училища, които към
средата на 19-ти век са вече над 1500. Първоначално училищата ни са били килийни
с учители-монаси, помещавали са се в манастирите или в малки стаи към църквите.
Наблягало се е на елементарната аритметика, на естествознанието, на четмо и писмо и на вероучение. От друга страна, поради недостига на учители се е практикувало
и взаимообучението, при което по-големите, будни и по-образовани юноши са
обучавали, заедно или под наблюдението
на учителите, по-малките и начинаещите
ученици в долните класове.
В началото на 19-ти век започват да се
създават и класни български училища –
главно в градовете с наети учители, преподаващи основно дисциплини с граждански
характер като математика, география,
история и естествознание. Водили са се
часове по вероучение и граматика на родния ни език. Учениците са имали часове по
рисуване и гимнастика.
В същия този период, учебни помагала,
книги, вестници и календари на български език започват да се печатат у нас и в
съседните страни. Печатат се и щампи,
изработени с помощта на модерната по
онова време технология на литографията,
върху камък или медна плоча. Голямата
част от щампите и илюстрациите към периодиката, които са били печатани извън
империята и разпространявани по българските земи са били с противодържавно
съдържание, насочено срещу реда и нравите при управлението на султана. По този
начин се е поддържал в голяма степен и
духа на народа ни.
По същото това време в голямата
част от българските села са се строили
училища. Обикновено това са били по-

29

30

брой 1-2 (18-19), 2018

представителни сгради в селото според
разбиранията от онова време. Някои от тях
са издържали чак до наши дни. Строили са
се и са се обновявали православни църкви, макар и по-ниски от джамиите, според
наложените норми от онова време, в които
се е служело на църковно-славянски и
български език. В рамките на империята
се е водила и борба за доминация на българския език пред гръцкия за богослужение в българските църкви и тази борба
завършва в крайна сметка с успех за нас,
българите. Пак по това време се появява
уникалната и единствено наша институция
наречена читалище, където основно повъзрастното българско население получава възможността да чете книги и вестници,
да осъществява обществени контакти, да
има съприкосновение с изкуството на театъра от онова време, да прави седенки,
където са се пели песните ни от фолклора,
поддържали са се и обсъждали обичаите.
Даскалът е бил уважавана личност с
добра годишна заплата, събирана с волните пожертвувания на родителите на обучаваните български деца и под контрола на
българската общност в съответното населено място. За по-образованите българи
даскалуването и свещенослужението са
били едва ли не двете единствени възможности за интелектуален труд в рамките на
видимо загниващата империя. Теологическо образование се е получавало основно
в Русия и в този смисъл трябва да се признае, че след края на 18-ти век властта в
империята не е препятствяла желаещите
българи да се образоват за бъдещи свещеници, ръкополагани впоследствие от няколкото по-висши духовни сановници.
Преди освобождението се създават
и действат три български гимназии, в
Болград (Бесарабия), Пловдив и Габрово.
Възпитаниците, които са имали висок за
времето си обществен статус, след успешно дипломиране са били наемани за учители отново в гимназиите, както и в класните
училища, които в известна степен са отговаряли на днешните основни училища и
където е имало повече ученици, особено в
градовете.
Някои известни и богати българи са
финансирали будни български младежи
да следват във висши училища в страни с
утвърдена университетска дейност. До освобождението близо 800 човека са завър-
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шили своето средно и висше образование
в Русия, около 400 в Османската империя,
по около 200 души в Румъния и в АвстроУнгария и по около 100 човека в Гърция и
Чехия. Структурата на образователната ни
система от онова време се е различавала
в голяма степен спрямо съвременната, но
по-същественото е това, че тя е била отвоювана в рамките на империята като право
на дейност и е съществувала далеч преди
освобождението ни. С основание се смята,
че организираната революционна дейност
у нас е предшествана и до голяма степен
обусловена от просветителската и църковната. Учителите в училищата, свещениците
в църквите, монасите в нашите манастири
и тези наши сънародници, които са работели в читалищата са нашите будители, които
са поддържали огъня на българщината в
онзи период от нерадостното ни съществувание. Въпреки усилията, в рамките
на почти един век назад, смятан спрямо
освобождението ни от 1878-ма малка част
от българското население, главно в градовете и по- големите села е можело да чете
и пише.
За съжаление, Македония, която след
1878 година остава в рамките на Османската империя продължава да тъне в
невежество. Българките в Македония са
били масово необразовани. Мъжете в Македония от онова време са имали малко
по-висок образователен ценз спрямо този
на жените, като в по- големите градове
като Охрид, Битоля, Струга, Скопие, Кичево, Тетово, Гостивар, Велес и Крушево
е имало и българска интелигенция. Със
своето образование тези наши сънародници са можели свободно да четат и пишат
на български. Но още преди 1890 година
в Македония започват да виреят гръцки
и сръбски „образователи“, които създават
техни училища и църкви, в които се служи
на съответния, чужд за нас език. По този
начин се нанася трайно и фатално въздействие върху коренното българско население. След неуспеха на Илинденско-Преображенското въстание и особено след
края на Балканските войни една голяма
част от българското население от Македония и долна Тракия емигрира и се влива в
свободната част на своята родина, с което
народностното съмосъзнание на останалото по места население постепенно и под
въздействието на множество политически

фактори се обезличава. Резултатите от
този процес са налице. Днес в Македония,
създадена по изкуствен начин в резултат
на чужда и пагубна идеология, българите
не заявяват своята историческа родова
принадлежност, но търсят изгодите от
българското си гражданство в рамките на
Европейския съюз (ЕС).
Веднага, още през юли 1878 година, в
рамките на току-що освободеното Княжество България се започва усилено администриране в областта на просвещението.
Първият завеждащ отдела по образованието в рамките на Съвета (правителството),
оглавяван от княз Дондуков-Корсаков е
Марин Дринов, професор от Харковския
университет. Той привлича група личности,
чиито имена са достатъчно популярни
като Найден Геров, Сава Доброплодни, Илия Блъсков и Тодор Икономов. Те
създават много бързо по руски образец
структурата на едно ново образование,
включваща три начални, два средни и четири гимназиални класа или общо 9 класа.
Очевиден е стремежът от страна на просветителите от онова време да се постигне
по-бързо ограмотяване на населението.
Създаден е и инспекторат по образованието, който основно контролира дейността
на учителите и спазването на учебните
програми в училищата. В рамките на следващите правителства се експериментира
с нови учебни програми, доближаващи се
или направо копиращи някои конкретни
европейски образци от Чехия и Австро-Унгария. Същевременно нуждата от учители
в този момент става много голяма.
През 1888 година, с решение на Народното събрание се създава висш педагогически отдел към Първа мъжка софийска
гимназия с две специалности – история и
филологии. Целта е била да бъдат подготвени бързо, качествени учители за мрежата от училищата. През 1904 година висшият педагогически отдел се преименува в
Софийски университет.
Голямото събитие в българската образователна система се случва през 1897
година, когато след кончината му се отваря
завещанието на Евлоги, по-големият от
двамата братя от Карлово, Евлоги и Христо
Георгиеви. Дарена е огромната за онова
време сума от 6 милиона златни лева,
вложени като ценни книжа в швейцарски
банки и целево определени за създаване-

то на висше училище, в което, както буквално е записано в завещанието „ научните
предмети, които ще се преподават в това
училище, да бъдат преимуществено от
положителните науки с приложение към
индустрията“. От този текст в завещанието
следва, че будните и изключително богати
братя от Карлово са усетили много добре
посоката, в която върви цивилизована
Европа и пътят, по който път е трябвало да
тръгне и България веднага след освобождението. Добре е за поколенията, да знаят
какво се случва по-нататък с категорично
декларираната воля на Евлоги Георгиеви.
Веднага след прочитането на завещанието наследниците от рода Георгиеви го
оспорват в съда. Нещо повече. В този спор
се намесва и правителството от името на
държавата, заявявайки и то свои искове.
Съдебното дело завършва след 14 години,
през 1911 година, когато съдът постановява категорично, че с парите от завещанието, които междувременно са нараснали
от лихвите на 13 милиона трябва да се построят сградите на две висши училища –
едното в областта на хуманитарните и
природните науки, а другото в областта
на техническите науки, в съответствие с
волята на дарителите. В следващия момент
Народното събрание решава изключитено недалновидно, че висше техническо
училище не е нужно на България. Става
дума за време, в което вече се изгражда и
експлоатира пътна и железопътна инфраструктура, работи се усилено по водоснабдяването и електрификацията на градовете и някои от по-големите села, развива се
индустрия, включително и военна, работи
се по геодезията на почти всички населени
места и се строи усилено, за които дейности са били силно необходими инженери с различни специалности. В много от
градовете и особено в столицата са налице
по това време активни кръгове от интелектуалци, в които инженерите отсъстват
или са минимален брой хора, образовани
в чужбина. В същото време Народното
събрание тласка страната ни сякаш единствено по пътя на нейното аграрно развитие. От друга страна, формално волята на
дарителите, въпреки решението на съда
не е изпълнена, което може да се определи най-малко като кощунство спрямо паметта на двамата братя от Карлово.
Прочие, през 1915 година с парите на
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братя Георгиеви се започва проектирането на нова сграда за университет в София, в която се предвижда да се обучават
студенти в областта на хуманитарните и
природните науки. Проектирането на университета се проточва девет години найвече заради войните, за която дейност се
наема френският архитект Анри Бреансон,
който предлага скъп и разточителен проект, разположен върху дарените от Евлоги
Георгиев десет декара земя, намиращи се
некомпактно в пространството между бул.
Цар Освободител и бул. Княз Дондуков в
столицата. Проектът на френския архитект
се отхвърля и задачата за изграждането на
новата сграда на университета се възлага
на българския архитект Йордан Миланов,
който проектира сградите наново и поема
ръководството на строителството, довежда го почти до завършен вид и в 1932
година умира на строителната площадка
от преумора. Междувременно френският
архитект печели дело за нарушени авторски права и от парите на братята Георгиеви
му се изплаща компенсация.
В крайна сметка, в 1934 година се открива и освещава само централната сграда
– днешният ректорат на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и библиотеката зад ректората, а впоследствие, с парите на братята от Карлово се пристрояват
двете крила, като северното се завършва
окончателно чак в 1985 година.
Какви са последиците от решението
на Народното събрание от 1915 година за
България?
На първо място с парите от завещанието е проектирана и построена върху малка
площ след 37 години впечатляваща сграда
– ректорат с дълги коридори, стълбища,
една аула и множество помещения за
преподавателите, учебни зали и покрив с
оспорвана естетическа стойност. В новата
си сграда университетът продължава обучението на студенти – историци, филолози,
юристи, философи. Факултетите по математика, физика, химия и теология се отделят
в други сгради, а медицинският факултет
работи успешно в сградата на Александровска болница.
На второ място, висше политехническо
училище (Политехника) започва да функционира от 1945 година, но вече с държавни средства, а не с парите на братята
Георгиеви – почти половин век след отва-
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рянето на завещанието. Първите випуски
инженери, обучавани тук и там в отделни
сгради в София се появяват след 1950 година в условията на една държава, която
икономически се различава коренно от
държавите в западна Европа. Българското
правителство от 1948 година национализира активите на индустрията и унищожава
частната инициатива. С други думи, двата
основни фактора за интензивно развитие
на индустрията, която от своя страна се
явява основният двигател в стопанството
на една държава са ликвидирани. На пазара на труда се появява голямо множество
от образовани у нас инженери и техници,
които получават обидно ниски държавни
заплати. На практика, в периода 1950-1990
година българската техническа и инженерна гилдия със своя творчески потенциал
се канализира целенасочено да работи
в производството на пазарни продукти,
проектирани по чужди технологии с малки
изключения, насочени главно към задоволяването на ограничени и непретенциозни
пазари, подчинени на чужди стопански и
политически интереси. Крайният резултат е определено отрицателен за нацията
ни. Произвеждат се индустриални стоки,
които в голямата си част са неконкурентоспособни на световния пазар. И съвсем
закономерно. В края на деветдесетте години на 20-ти век България изпадна в тежко
икономическо състояние, с огромен дълг
и провалила се политическа идеология.
На практика, с настъпилите икономически
и политически промени след 1990 година
малкото български технологични ниши
се оказаха неефективни и трябваше да се
започва отначало.
В крайна сметка, в резултат на недалновидно провеждана политика в областта
на стопанството в продължение на цял век
държавата ни днес е на последното 28-мо
място в ЕС по Брутен вътрешен продукт
(БВП), на предпоследното 27-мо място и
само пред Латвия по собствени иновации,
на крайно незавидното около 70-то място
в света по технологично развитие и с недостатъчен и дори нулев прираст на БВП
в продължение на последните няколко
десетилетия. Нещо повече, ние издържаме
не седем университета, съответстващи на
седем милионното ни население, както е
в множеството страни с развита икономика по света, а цели 52 висши държавни

училища, които много амбициозно, но без
каквото и да било основание се наричат
университети. Държавата ни издържа и
две научни академии с множество професори, доценти, асистенти и доктори в различни области на знанието. В същото време не можем да избягаме от истината, че
сме най-бедната държава-членка в съюза
от европейските държави. Сякаш в пълна
сила може някой да ни зададе въпросът:
„Като сте толкова учени, къде ви е богатството?“ Допускали ли са някога братята благодатели, Христо и Евлоги Георгиеви от
Карлово, че ще стигнем до това дередже?
Надали. И дали Евлоги спи спокоен своя
вечен сън, оставяйки в завещанието си за

поколенията своето лично послание: „Само
надеждата ми, че ще мога и аз да участвам
в преуспяването и величието на отечеството ми ме прави да умра спокойно.“
Бих добавил. Свободни сме, образовани сме, но не сме ефективни, защото допускаме решенията да взимат хора, които
никога не са правили ефективен бизнес,
основаващ се на индустрия, изградена с
наши иновации и технологии. Следователно има още на какво да се учим след 140
години от освобождението ни.

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.
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ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ (ФНТС)

Съюзът на изобретателите в България е създаден през
1932 година и възстановен през 1990 година и обединява 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 нормативни документи за иновационната политика на страната и
изобретателската дейност на независими изобретател и и научно-изследователски структури;
 извършва международна дейност;
 участва в реализирането на проекти по различни програми;
 извършва издателска дейност.
Към Съюза на изобретателите в България е сформиран Центърът 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 научно-приложно и информационно издание на Съюза на изобретателите в България, което отразява дейността на Съюза - провеждане 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

е творческо-професионално, научно-просветно, неправителствено,
неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица –
съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ,
в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта
на науката, техниката, икономиката и земеделието.
ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните
организации (WFEO).
ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни
асоциации (FEANI).
ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации
от Югоизточна Европа (CO.P.I.C.E.E.), Глобалният Договор на ООН,
Европейски млади инженери (EYE).
ФНТС осъществява двустранно сътрудничество със сродни организации
от редица страни.
Ü

ФНТС обединява 19 национални сдружения – научно-технически съюзи

(НТС) и 34 териториални сдружения – ТС на НТС, в които членуват над 15 000
специалисти от цялата страна.
Ü
ФНТС е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност
"ИНОВАТИКС" ЕООД с предмет на работа инженерно-внедрителска дейност.
Ü
Към ФНТС функционира Център за професионално обучение, лицензиран
от НАПОО към Министерски съвет на Република България.
Контакти с Център за професионално обучение:
+ 359 2 989 33 79; e-mail: kvvo@fnts.bg
Дом на науката и техниката – град София, предлага зали под наем на
атрактивни цени, прекрасни условия за провеждане на научно-технически
мероприятия, международни симпозиуми, конгреси, конференции, курсове,
концерти, коктейли и др.
Предлагаме ви зали с площ от 39 м2 до 200 м2.
Контакти за зали и офиси под наем:
инж. Марин Антонов: + 359 2 987 72 30; + 359 878 703 669; e-mail: m.antonov@fnts.bg
инж. Валентин Ставрев: + 359 2 986 16 81; + 359 878 703 720; e-mail: vstavrev2@hotmail.com
инж. Невена Дончева: + 359 2 986 16 81; + 359 878 703 714; e-mail: n.doncheva@fnts.bg

ФНТС, София 1000, ул. “Г.С.Раковски” №108, http://www.fnts.bg/

