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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
24.4.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 14 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 12 

Общо за деня 14 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 24.04.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 21  
Брой думи: 1431  
 
 
Резюме: Дъвки, бонбони, летящи чинии, виртуални молове, луксозни кутии, салфетки, дънки, 
сладкиши получават между 100 000 и 1 300 000 лв. за разработка и внедряване  
 
Заглавие: Страшни "смешки" с иновациите  
Подзаглавие:  
Автор: Светла ВАСИЛЕВА  
Текст: Дъвки, бонбони, летящи чинии, виртуални молове, луксозни кутии, салфетки, дънки, 
сладкиши получават между 100 000 и 1 300 000 лв. за разработка и внедряване  
Втора година България е в дъното на европейските класации по иновации, сочи публикуваният 
неотдавна "Сравнителен анализ на Съюза за иновации за 2014 г." на Eвропейската комисия. 
Резултати 50% под средноевропейските ни отреждат място в групата на "плахите новатори", в 
компанията на Румъния и Латвия. Докладът на Световния икономически форум за 
конкурентоспособност (The Global Competitiveness Report 2012-2013) поставя българския бизнес 
на незавидното 92-ро място по иновативност сред 144 страни, участвали в мониторинга. 
Въпреки че имаме Иновационна стратегия, Национална програма за реформи, проекти, 
изследвания и екшън планове, а политиците ни се сещат за иновациите в изказванията си, 
страната продължава да бъде най-слабо развитата членка на Евросъюза с БВП на глава от 
населението 45% от средното за ЕС и с най-ниските показатели по отношение на 
конкурентоспособност, производителност на труда, консумация на енергия и ресурсна 
ефективност.  
Икономическата криза разкри нелицеприятни истини за националното ни стопанство като тази, 
че генераторите на трудова заетост и растеж са секторите с нискоквалифицирано 
производство, на услугите и на строителството. Продуктите с висока добавена стойност остават 
незначителна част от износа ни, който е доминиран от суровини и материали (46%), а делът на 
високотехнологичните такива е незначителен - под 3%, при средно 16% за ЕС. В основата на 
конкурентните предимства на нашата икономика не са иновациите, обучението, научните 
изследвания и технологиите, а ниските цени на труда и на природните ни ресурси. 
Предприемаческият сектор в страната се състои (над 90%) от микропредприятия с по-малко от 
10 служители, а над 80% от собствениците на частни компании у нас са със средно и по-ниско 
образование (данни на Европейския институт от 2012 г.). Тези констатации добавят нюанс към 
фундаменталния проблем, съпътстващ страната ни от началото на прехода, свързан с 
отсъствието на дългосрочна визия и политически консенсус около приоритетите на 
икономиката. Като следствие от него е и  
липсата на адекватна политика  
в областта на иновациите. От двата национални инструмента за подкрепата им - Фонд "Научни 
изследвания" и Националния иновационен фонд (НИФ), първият не функционира вследствие на 
грандиозен скандал, разразил се през 2012 г., свързан с финансирането на научни проекти. 
Дейността на втория беше преустановена без обяснения веднага с идването на ГЕРБ на власт 
през 2009 г. и възобновена есента на 2012 г., когато експремиерът Борисов внезапно реши да 
направи "нещо и за иновациите". Набързо бяха отпуснати 5 млн. лв. от бюджета и проведена 
Шеста сесия на фонда за набиране на проекти, приключила с фиаско заради кратките срокове, 
нарушенията на процедурите и съмнителната иновативност на част от финансираните 
предложения. В момента се провежда Седма сесия на НИФ, за която са отпуснати 10 млн. лв., 
от които 5,8 млн. лв. са предвидени за новите договори.  
За разлика от останалите новоприсъединени държави, които за периода 2007-2013 г. 
разполагаха с 18,426 млрд. евро от Оперативна програма "Наука" (R&D innovation) на ЕС, 
България нямаше заявени средства по нея. Иновациите трябваше да се вместят във 
финансовата и административна рамка на Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
общият бюджет на която възлиза на 2,273 млрд. лв. за седем години. За приоритет "Развитие 
на икономика, базирана на знанието и иновациите", са предвидени едва 412 млн. лв., като 
изплатени към момента са 81 млн. лв., или под 20%. Това е най-ниският резултат сред 
останалите приоритети на програмата, свързани с повишаване ефективността на 
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предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда; финансови 
инструменти за развитие на компаниите; укрепване на международните позиции на българската 
икономика и техническа помощ.  
Мониторинг на проектите, насочени към иновациите, сочи, че те са разпределени в два основни 
сегмента: "Подкрепа на иновационните дейности в предприятията" с регистрирани 606 договора 
и "Подобряване на про-иновативната инфраструктура" с регистрирани 59 договора. 
Внимателният прочит на някои от обявените като иновативни проекти на страницата на 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН), буди недоумение и поражда въпроси относно експертността на оценителите,  
ефекта от финансирането  
на заявените иновации за икономиката ни и устойчивостта на интервенциите след 
финализиране на договорите. Така например фирма "Ай Ти Инвестмънт" АД има одобрен 
бюджет в размер на 974 190 лв., срещу които ще внедри "иновативна софтуерна платформа 
"Виртуален Мол", с което ще предостави уникална услуга за онлайн пазаруване. Дружество 
"Нео Арт" ще получи 807 020 лв., за да внедри иновативна система за анализ и оптимизация на 
производствен процес. Според описанието на проекта системата "анализира група от файлове 
за печат, разделя ги на групи по цветове и търси оптималното им разпределяне във форматния 
лист". За "Алпи комерс" ООД са предвидени 628 624 лв. за "Внедряване на производство на 
дъвчащи бонбони и дъвки с пълнеж чрез екструдиране", а за "Импресия 99" ООД - 215 415 лв. 
за "Комбинирано съоръжение за игра модел "Летяща чиния". Според описанието на проекта 
летящата чиния ще "подобрява българската иновационна система чрез подкрепа за 
иновационната дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура"... Дали след 
внедряване на описаните новости страната ще мръдне от позицията на "плах новатор" или 
ефектът ще се ограничи до поредния бодряшки рапорт за успешно усвоени пари от 
еврофондовете - предстои да разберем.  
В една от програмите, насочена към подпомагане "Иновации на стартиращи предприятия" (с 
общ бюджет 45 млн. лв.) броят на регистрираните договори е 151. Сред спечелилите 
финансиране са "Фитибо" ООД, което ще получи 199 924 лв. за "Устойчиво развитие чрез 
енергийна ефективност и иновации". Целта на проекта им е "постигане на устойчив напредък на 
стартиращо иновативно предприятие чрез разработването на иновативна услуга с висок 
потенциал за последващо внедряване в икономиката". Каква точно е услугата, така и не става 
ясно. "Екзит смол фут" ООД ще получи 199 545 лв. за въвеждане на иновативни снегоходки, 
"Уеб батал геймс" ООД - 357 017 лв. за "Създаване на платформа за разработка на уеб 
стратегически игри", а "Айпринт" ООД - 340 686 лв. за "Онлайн система за изработване и 
отпечатване на календари от дома и офиса". За "Лаборатория за медицински решения" ООД 
ще има 364 230 лв. за нейните "Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, 
самочувствието и комфорта".  
Сякаш най-атрактивно сред иновациите на стартиращите предприятия е предложението на 
"Сийсайд бизнес солюшънс" ЕООД, обозначено като "Европейски проект за всички", чиято цел е 
"подпомагане на компаниите в България при усвояване на средствата, предоставени от ЕС, 
повишаване на тяхната конкурентоспособност и повишаване усвояемостта на Програмата 
като цяло". Одобреният бюджет за постигане на посочената цел е в размер на 83 920 лв.  
Програмата "Внедряване на иновации в предприятията" е с бюджет 224 млн. лв. и сключените 
договори по нея са най-много - 223. Изплатени към момента (де факто в края на програмния 
период) са едва 3,1 млн. лв., или 3.63%. И тук има  
изобилие от фамозни начинания  
"Брутал стрийт лайф" ООД ще получи 339 930 лв. за "Иновативен процес за производство на 
дизайнерски дънкови облекла", "Интерконсулт България" ООД - 903 661 лв. за 
"Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни решения в полза на бизнеса", а "Инфо 
клас" ООД - 352 125 лв. за внедряване на "Система за синхронно изследване и анализ на фокус 
група". Дружеството "Интерпред партнер" е защитило проект за "Подкрепа за производственото 
и пазарно внедряване на иновативен продукт в направлението салфетки с ламинация на 
пластовете и декоративна гофрация на горния лицев пласт". Бюджетът, с който ще разполага, 
възлиза на 338 264 лв. "Мултикомерс" ЕООД ще прави "производство на иновативна луксозна 
опаковъчна кутия" срещу 1 296 386 лв., "Мони 83" ООД - иновативна стойка за слънчобрани - 
286 092 лв., а "Елена 95" ЕООД - иновативни сладкарски изделия срещу 169 439 лв. "Офф 
Медия" АД ще получи 1 133 360 лв. за "Контекстно извеждане на информация и позициониране 
на реклама въз основа на автоматизиран анализ на социални мрежи посредством прилагане на 
метод за семантично търсене" и т.н.  
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Анализ на Световната банка сочи като слабости в частта за иновациите на ОП 
"Конкурентоспособност" компетентността на оценителите, които невинаги преценяват 
степента на иновативност на предложенията; даване на преимущество на съответствието на 
административните изисквания към проектите за сметка на научните им качества и 
иновационен потенциал; ограничаване броя на кандидатите чрез някои от действащите в 
момента критерии за допустимост и опити да се избират от фирмите тези, които ще се развиват 
най-бързо. Подчертава се, че дългият, сложен и изключително бюрократизиран процес на 
кандидатстване обезкуражава предприятията да участват и да създават иновации. Тези 
проблеми не са за подценяване, но те се отнасят по-скоро до външната формална част на 
процедурата.  
За българските граждани и обществото ни като цяло от значение е самата същност на онова, 
което се финансира като иновативно, как то влияе на развитието на страната и на отделните 
региони, и променя ли с нещо качеството ни на живот. Индикатори за подобни въздействия в 
момента няма. Затова и се промъкват смешни проекти със съмнителна иновативност, след 
които ще остане единствено отчетът за "успешно" усвоените европари.  
 



 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
4
/2

0
1
4

 

Дата: 24.04.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 5  
Брой думи: 318  
 
 
Резюме: Евродепутатката и кандидатка за нов мандат Илияна Йотова посети едно от малкото 
оцелели от прехода предприятия - шивашка фабрика на изхода на Плевен. Средно 
предприятие, в което работят 250 души. фабриката работи по оперативна програма "Човешки 
ресурси".  
 
Заглавие: Младежката гаранция проработи в шивашка фабрика  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Евродепутатката и кандидатка за нов мандат Илияна Йотова посети едно от малкото 
оцелели от прехода предприятия - шивашка фабрика на изхода на Плевен. Средно 
предприятие, в което работят 250 души. фабриката работи по оперативна програма "Човешки 
ресурси". Тези дни собствениците чакат отговор по програма "Конкурентоспособност" за 
финансиране на високотехнологично оборудване чрез европейски средства. Европейските 
програми имат огромна заслуга за успеха им досега. Работят за чужди пазари - английски, 
френски, италиански. Платовете са чужди, но резултатът е производството на дрехи за 
световни марки с българска изработка.  
Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 г. Преди това е било за 
металопроизводство, но от 24 години се занимават сшивачество. Впечатляващо е до каква 
степен са се възползвали от европейските програми -фабриката дава работа на 250 души и 
създава име за българското производство в чужбина.  
Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от работата на 
социалистите в Европейския съюз. Младите работници са наети в предприятието благодарение 
на европейската програма "Младежка гаранция", извоювана от европейските социалисти 
начело със Сергей Станишев. Програмата е резултат от значителни усилия в една Европа, 
управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети от 
фирмата и им се плаща с европейски средства - получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка. След 
като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа. На 
фона на тежката младежка безработица и българските проблеми с индустрията Йотова успя да 
види едно предприятие, което се възползва докрай от европейските програми, за да спомага 
българската икономика и българските младежи.  
Кандидатката за нов мандат в Европарламента Илияна Йотова посети шивашка фабрика, която 
наема млади хора и чака оборудване по европейските програми.  
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Регионални печатни медии  
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 23.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/23/1910467/  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: Плевен. Евродепутатът Илияна Йотова посети шивашко предприятие в Плевен, в 
което работят младежи, които се възползват от политиката за борба с младежката 
безработица, извоювана от европейските социалисти. Това съобщиха от пресцентъра на 
евродепутата.  
 
Заглавие: Евродепутатът Илияна Йотова посети шивашко предприятие в Плевен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Плевен. Евродепутатът Илияна Йотова посети шивашко предприятие в Плевен, в което 
работят младежи, които се възползват от политиката за борба с младежката безработица, 
извоювана от европейските социалисти. Това съобщиха от пресцентъра на евродепутата. 
Шивашката фабрика на изхода на Плевен е средноголямо предприятие, в което работят 250 
души. Фабриката работи по Оперативна програма „Човешки ресурси“. Тези дни се очаква 
одобрение по програма „Конкурентноспособност“ за високотехнологично оборудване чрез 
европейски средства. Успехът на предприятието се дължи до голяма степен на финансиране от 
европейските програми. Производството се изнася за чуждите пазари – английски, френски, 
италиански и т.н. Платовете са вносни, но резултатът е производството на дрехи за световни 
марки с българска изработка. Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 
година. Преди това е било за металопроизводство, но от 24 години насам се занимава с 
шивачество. Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от 
работата на социалистите в Европейския съюз. Младежите работят във фабриката 
благодарение на европейската програма „Младежка гаранция“, извоювана от европейските 
социалисти, начело със Сергей Станишев. Програмата е резултат на значителни усилия в една 
Европа, управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети 
от фирмата и им се плаща с европейски средства – получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка. След 
като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/04/23/1910467/
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16559230  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: /КРОСС/Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода 
предприятия - шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо предприятие, 
в което работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма «Човешки ресурси“.  
 
Заглавие: Младежи в Плевен се възползват от политиката за борба с младежката 
безработица  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода 
предприятия - шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо предприятие, 
в което работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма «Човешки ресурси“. Тези дни 
чакат одобрение по програма «Конкурентноспособност“ за високотехнологично оборудване 
чрез европейски средства. Успехът на предприятието се дължи до голяма степен на 
финансиране от европейските програми. Производството се изнася за чуждите пазари - 
английски, френски, италиански и т.н. Платовете са вносни, но резултатът е производството на 
дрехи за световни марки с българска изработка.  
Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 година. Преди това е било за 
металопроизводство, но от 24 години насам се занимават с шивачество. Впечатляващо е до 
каква степен са се възползвали от европейските програми - фабриката дава работа на 250 
души и създава име за българското производство в чужбина.  
Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от работата на 
социалистите в Европейския съюз. Младежите работят във фабриката благодарение на 
европейската програма «Младежка гаранция“, извоювана от европейските социалисти, начело 
със Сергей Станишев. Програмата е резултат на значителни усилия в една Европа, 
управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети от 
фирмата и им се плаща с европейски средства - получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка. След 
като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа. На 
фона на тежката младежка безработица и българските проблеми с индустрията, е наистина 
обнадеждаващо едно предприятие, което се възползва докрай от европейските програми, за да 
спомага българската икономика и българските младежи.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16559230
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/krav_ot_ohlyuv_pazi_ot_tumori-
234826.html  
Брой думи: 926  
 
 
Резюме: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма  
 
Заглавие: Кръв от охлюв пази от тумори  
Подзаглавие: Лекарство, разработено от БГ учен, може да види бял свят първо в Германия  
Автор:  
Текст: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма. В момента колективът е вече на етап 
внедряване на откритието си. Твърде е възможно обаче това да се случи не у нас, а в чужбина. 
Немска компания вече предлага възможността да разработи лекарствен препарат на базата на 
създадените екстракти.  
Че охлювът лекува, се е знаело още в миналото - от стари времена за лечение на язва са 
съветвали болните да ядат живи охлюви. Млади момичета са ги гълтали и за хубост. И 
всъщност в това има доза истина - слузта от тях помага за регенерирането на кожата и 
изглаждането на бръчките. "Охлювът се оказва страхотен източник на активни съставки", 
разказва доц. Долашка. В изследването им тя разделя работата си на няколко части.  
Проучванията, свързани с въздействието на кръвта на охлюва върху туморите, които се 
провеждат в БАН. С фирмата си пък изследва слузта им, като целта на проекта по Оперативна 
програма "Конкурентоспсобност" е била създаване на екстракти, които регенерират не само 
кожата, но и тъканта под нея. "Много полезни в борбата срещу туморите са не само охлювите, 
но и черноморските рапани и раците", разказва доц. Долашка. Кръвта им съдържа хемоцианин, 
който потиска развитието на раковите клетки.  
Съвместно с клиника по урология в Германия колективът вече е установил ефект при 
третиране на тумори на пикочния мехур, като кръвта от охлюв потиска до 90% раковите 
образувания. Проучването е правено ин витро, но вече е проведено и изследване ин виво, 
макар и върху мишки. Хемоцианинът, извлечено от рапана, потиска тумора на Графи, който е 
подкожен. За него те кандидатствали с проект към фонд "Научни изследвания", съвместно с 
колегата си проф. Костадин Костадинов, който е създател на БГ робота "Микрона". Идеята била 
роботът, който извършва операции с изключителна точност, да инжектира хемоцианин 
директно в туморните клетки и да се проследи ефектът.  
Предложението не било финансирано обаче за сметка на десетките други проекти със спорна 
ефективност, с които фондът се прочу в последните години.  
Изследването на слузта на охлювите обаче те провежда с фирма по проект, финансиран по 
Оперативна програма (ОП). В последните месеци обаче част от младия екип от ОП, с когото 
работела и който много й помагал, бил подменен. "При тези проекти има голяма отчетност, 
което е много хубаво и така трябва да бъде за всички проекти, но и много глупави неща. Ако 
един учен знае до какво точно ще доведе изследователската му дейност на финала, той просто 
няма за какво да я провежда", разказва доц. Долашка.  
В основата на изследванията са екстракти, с които се възстановява бързо увредената тъкан, 
разказва ученият. И показва уникални снимки от старчески домове и болници  
на които се вижда как жестоки рани, третирани с екстракта, заздравяват по-бързо от 
очакваното. Става дума както за рани след операция на туморни заболявания, така и за 
декубитални рани, последици от залежавания. В един от случаите мъж с диабет и с два 
отрязани крака развил огромна рана на гърба. След намазване с гел, в който е вложен 
екстрактът от охлюви, раната се затворила. "Във Виена от нашите екстракти направихме гел за 
рани. Имам предложение и от немска фирма да направим лекарствен препарат. У нас такова 
нещо е почти невъзможно, искат се много години и пари. И там е трудно, едно лекарство гълта 
пари и време, затова най-често се правят медицински гелове", разказва тя.  

http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/krav_ot_ohlyuv_pazi_ot_tumori-234826.html
http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/krav_ot_ohlyuv_pazi_ot_tumori-234826.html
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Учените работят с фирми и у нас, които влагат екстракта в козметика и лечебни гелове. "У нас 
предпочитам да работим с малки фирми, за да мога да следя процеса - какво се влага, спазват 
ли се точните количества и да постигнем най-добрия ефект", разказва ученият. "В България 
козметика от охлюви продава, който се сети и където се сети. Само че има проблем - ако слузта 
не се пречисти както трябва, оставащите алергени и токсини след това влизат в кожата.  
Получават се жестоки алергии и проблеми, които се установяват впоследствие", разказва тя. 
Ето защо те предпочитат да работят с козметичната компания от Италия, чиито продукти се 
продават по цял свят и са доста скъпи. Ако слузта се извлича от животинки, които са пълзели 
навсякъде, тя може да е заразена и с тежки метали, проникнали от почвата. Ето защо те 
използват охлюви, които се отглеждат във ферми.  
Онова, което прави слузта толкова ценна, са установените със съвременни методи колаген и 
еластин, както и антибактериални пептиди. Те потискат развитието на инфекции, ускоряват и 
регенерирането на кожата.  
Животинката съдържа и активни фракции, които потискат бактерията хеликобактер пилори, 
причиняваща язвена болест или гастрит. "Изпратихме три фракции от нашите на белгийските 
ни колеги, във водеща в света лаборатория. Те установиха коя от тях потиска развитието на 
бактерията", разказва доц. Долашка. Оказало се, че отговорната за язвите бактерия е тази, 
която и доц. Долашка установила първоначално. "Ще я добавим като подсилваща съставка към 
сироп за язви", разказва тя. Долашка все още се колебае дали да кандидатства у нас с проект 
за внедряване на екстрактите или да се обърне към партньорите си в Германия и Белгия. "Те 
са много добре финансирани от самите правителства. Винаги ми казват - като напишеш 
проекта, сме готови да работим заедно. У нас непрестанно се говори за връзки на науката с 
бизнеса, но тръгнеш ли към бизнес, проблемите и злобата са огромни шегува се тя. Затова, 
както и заради бумащината, царяща в родните конкурси за наука, нищо чудно продуктът й да 
види бял свят първо в чужбина. Докато у нас продължават критиките към науката, че не търси 
контакти с пазара.  
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=742487  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: Плевен. Евродепутатът Илияна Йотова посети шивашко предприятие в Плевен, в 
което работят младежи, които се възползват от политиката за борба с младежката 
безработица, извоювана от европейските социалисти. Това съобщиха от пресцентъра на 
евродепутата.  
 
Заглавие: Евродепутатът Илияна Йотова посети шивашко предприятие в Плевен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Плевен. Евродепутатът Илияна Йотова посети шивашко предприятие в Плевен, в което 
работят младежи, които се възползват от политиката за борба с младежката безработица, 
извоювана от европейските социалисти. Това съобщиха от пресцентъра на евродепутата. 
Шивашката фабрика на изхода на Плевен е средноголямо предприятие, в което работят 250 
души. Фабриката работи по Оперативна програма „Човешки ресурси“. Тези дни се очаква 
одобрение по програма „Конкурентноспособност“ за високотехнологично оборудване чрез 
европейски средства. Успехът на предприятието се дължи до голяма степен на финансиране от 
европейските програми. Производството се изнася за чуждите пазари – английски, френски, 
италиански и т.н. Платовете са вносни, но резултатът е производството на дрехи за световни 
марки с българска изработка. Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 
година. Преди това е било за металопроизводство, но от 24 години насам се занимава с 
шивачество. Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от 
работата на социалистите в Европейския съюз. Младежите работят във фабриката 
благодарение на европейската програма „Младежка гаранция“, извоювана от европейските 
социалисти, начело със Сергей Станишев. Програмата е резултат на значителни усилия в една 
Европа, управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети 
от фирмата и им се плаща с европейски средства – получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка. След 
като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=742487
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/263414  
Брой думи: 928  
 
 
Резюме: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма  
 
Заглавие: БГ откритие: Слуз от охлюв пази от тумори  
Подзаглавие: Лекарството, разработено от доц. Павлина Долашка, може да види бял свят 
първо в Германия  
Автор:  
Текст: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма. В момента колективът е вече на етап 
внедряване на откритието си. Твърде е възможно обаче това да се случи не у нас, а в чужбина. 
Немска компания вече предлага възможността да разработи лекарствен препарат на базата на 
създадените екстракти, пише "Стандарт".Че охлювът лекува, се е знаело още в миналото - от 
стари времена за лечение на язва са съветвали болните да ядат живи охлюви. Млади 
момичета са ги гълтали и за хубост. И всъщност в това има доза истина - слузта от тях помага 
за регенерирането на кожата и изглаждането на бръчките. "Охлювът се оказва страхотен 
източник на активни съставки", разказва доц. Долашка. В изследването им тя разделя работата 
си на няколко части. Проучванията, свързани с въздействието на кръвта на охлюва върху 
туморите, които се провеждат в БАН. С фирмата си пък изследва слузта им, като целта на 
проекта по Оперативна програма "Конкурентоспсобност" е била създаване на екстракти, 
които регенерират не само кожата, но и тъканта под нея. "Много полезни в борбата срещу 
туморите са не само охлювите, но и черноморските рапани и раците", разказва доц. Долашка. 
Кръвта им съдържа  
хемоцианин, който потиска развитието на раковите клетки  
Съвместно с клиника по урология в Германия колективът вече е установил ефект при 
третиране на тумори на пикочния мехур, като кръвта от охлюв потиска до 90% раковите 
образувания. Проучването е правено ин витро, но вече е проведено и изследване ин виво, 
макар и върху мишки. Хемоцианинът, извлечено от рапана, потиска тумора на Графи, който е 
подкожен. За него те кандидатствали с проект към фонд "Научни изследвания", съвместно с 
колегата си проф. Костадин Костадинов, който е създател на БГ робота "Микрона". Идеята била 
роботът, който извършва операции с изключителна точност, да инжектира хемоцианин 
директно в туморните клетки и да се проследи ефектът. Предложението не било финансирано 
обаче за сметка на десетките други проекти със спорна ефективност, с които фондът се прочу в 
последните години.  
Изследването на слузта на охлювите обаче те провежда с фирма по проект, финансиран по 
Оперативна програма (ОП). В последните месеци обаче част от младия екип от ОП, с когото 
работела и който много й помагал, бил подменен. "При тези проекти има голяма отчетност, 
което е много хубаво и така трябва да бъде за всички проекти, но и много глупави неща. Ако 
един учен знае до какво точно ще доведе изследователската му дейност на финала, той просто 
няма за какво да я провежда", разказва доц. Долашка.  
В основата на изследванията са екстракти, с които се възстановява бързо увредената тъкан, 
разказва ученият. И показва уникални снимки от старчески домове и болници, на които се 
вижда как жестоки рани, третирани с екстракта, заздравяват по-бързо от очакваното. Става 
дума както за рани след операция на туморни заболявания, така и за декубитални рани, 
последици от залежавания. В един от случаите мъж с диабет и с два отрязани крака развил 
огромна рана на гърба. След намазване с гел, в който е вложен екстрактът от охлюви, раната 
се затворила. "Във Виена от нашите екстракти направихме гел за рани. Имам предложение и от 
немска фирма да направим лекарствен препарат. У нас такова нещо е почти невъзможно, искат 
се много години и пари. И там е трудно, едно лекарство гълта пари и време, затова най-често 
се правят медицински гелове", разказва тя.  

http://www.blitz.bg/news/article/263414
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Учените работят с фирми и у нас, които влагат екстракта в козметика и лечебни гелове. "У нас 
предпочитам да работим с малки фирми, за да мога да следя процеса - какво се влага, спазват 
ли се точните количества и да постигнем най-добрия ефект", разказва ученият. "В България 
козметика от охлюви продава, който се сети и където се сети. Само че има проблем - ако слузта 
не се пречисти както трябва, оставащите алергени и токсини след това влизат в кожата.  
Получават се жестоки алергии и проблеми, които се установяват впоследствие", разказва тя. 
Ето защо те предпочитат да работят с козметичната компания от Италия, чиито продукти се 
продават по цял свят и са доста скъпи. Ако слузта се извлича от животинки, които са пълзели 
навсякъде, тя може да е заразена и с тежки метали, проникнали от почвата. Ето защо те 
използват охлюви, които се отглеждат във ферми.  
Онова, което прави слузта толкова ценна, са установените със съвременни методи колаген и 
еластин, както и антибактериални пептиди. Те  
потискат развитието на инфекции, ускоряват и регенерирането на кожата.  
Животинката съдържа и активни фракции, които потискат бактерията хеликобактер пилори, 
причиняваща язвена болест или гастрит. "Изпратихме три фракции от нашите на белгийските 
ни колеги, във водеща в света лаборатория. Те установиха коя от тях потиска развитието на 
бактерията", разказва доц. Долашка. Оказало се, че отговорната за язвите бактерия е тази, 
която и доц. Долашка установила първоначално. "Ще я добавим като подсилваща съставка към 
сироп за язви", разказва тя. Долашка все още се колебае дали да кандидатства у нас с проект 
за внедряване на екстрактите или да се обърне към партньорите си в Германия и Белгия. "Те 
са много добре финансирани от самите правителства. Винаги ми казват - като напишеш 
проекта, сме готови да работим заедно. У нас непрестанно се говори за връзки на науката с 
бизнеса, но тръгнеш ли към бизнес, проблемите и злобата са огромни шегува се тя. Затова, 
както и заради бумащината, царяща в родните конкурси за наука, нищо чудно продуктът й да 
види бял свят първо в чужбина. Докато у нас продължават критиките към науката, че не търси 
контакти с пазара.  
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/263515  
Брой думи: 327  
 
 
Резюме: Младежи в Плевен се възползват от политиката за борба с младежката безработица, 
извоювана от европейските социалисти и намират работа в предприятие, работещо за 
международните пазари. Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от 
прехода предприятия – шивашка фабрика на изхода на Плевен, информират от пресцентъра на 
БСП.  
 
Заглавие: Младежка програмата, извоювана от социалистите в Европарламента, съживи 
фабрика в Плевен  
Подзаглавие: Илияна Йотова посети шивашкото предприятие, в което работят 250 души  
Автор:  
Текст: Младежи в Плевен се възползват от политиката за борба с младежката безработица, 
извоювана от европейските социалисти и намират работа в предприятие, работещо за 
международните пазари. Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от 
прехода предприятия – шивашка фабрика на изхода на Плевен, информират от пресцентъра на 
БСП.Фабриката е средноголямо предприятие, в което работят 250 души. Тя работи по 
Оперативна програма „Човешки ресурси“. Тези дни чакат одобрение по програма 
„Конкурентноспособност“ за високотехнологично оборудване чрез европейски средства. 
Успехът на предприятието се дължи до голяма степен на финансиране от европейските 
програми. Производството се изнася за чуждите пазари – английски, френски, италиански и т.н. 
Платовете са вносни, но резултатът е производството на дрехи за световни марки с българска 
изработка.  
Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 година. Преди това е било за 
металопроизводство, но от 24 години насам се занимават с шивачество. Впечатляващо е до 
каква степен са се възползвали от европейските програми – фабриката дава работа на 250 
души и създава име за българското производство в чужбина.  
Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от работата на 
социалистите в Европейския съюз. Младежите работят във фабриката благодарение на 
европейската програма „Младежка гаранция“, извоювана от европейските социалисти, начело 
със Сергей Станишев. Програмата е резултат на значителни усилия в една Европа, 
управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети от 
фирмата и им се плаща с европейски средства – получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка.  
След като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа. На 
фона на тежката младежка безработица и българските проблеми с индустрията, е наистина 
обнадеждаващо едно предприятие, което се възползва докрай от европейските програми, за да 
спомага българската икономика и българските младежи.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/263515
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=652246  
Брой думи: 930  
 
 
Резюме: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма.  
 
Заглавие: БГ откритие: Слуз от охлюв пази от тумори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма. В момента колективът е вече на етап 
внедряване на откритието си. Твърде е възможно обаче това да се случи не у нас, а в чужбина.  
Немска компания вече предлага възможността да разработи лекарствен препарат на базата на 
създадените екстракти, пише "Стандарт".  
Че охлювът лекува, се е знаело още в миналото - от стари времена за лечение на язва са 
съветвали болните да ядат живи охлюви. Млади момичета са ги гълтали и за хубост. И 
всъщност в това има доза истина - слузта от тях помага за регенерирането на кожата и 
изглаждането на бръчките. "Охлювът се оказва страхотен източник на активни съставки", 
разказва доц. Долашка. В изследването им тя разделя работата си на няколко части. 
Проучванията, свързани с въздействието на кръвта на охлюва върху туморите, които се 
провеждат в БАН. С фирмата си пък изследва слузта им, като целта на проекта по Оперативна 
програма "Конкурентоспсобност" е била създаване на екстракти, които регенерират не само 
кожата, но и тъканта под нея. "Много полезни в борбата срещу туморите са не само охлювите, 
но и черноморските рапани и раците", разказва доц. Долашка. Кръвта им съдържа  
хемоцианин, който потиска развитието на раковите клетки  
Съвместно с клиника по урология в Германия колективът вече е установил ефект при 
третиране на тумори на пикочния мехур, като кръвта от охлюв потиска до 90% раковите 
образувания. Проучването е правено ин витро, но вече е проведено и изследване ин виво, 
макар и върху мишки. Хемоцианинът, извлечено от рапана, потиска тумора на Графи, който е 
подкожен. За него те кандидатствали с проект към фонд "Научни изследвания", съвместно с 
колегата си проф. Костадин Костадинов, който е създател на БГ робота "Микрона". Идеята била 
роботът, който извършва операции с изключителна точност, да инжектира хемоцианин 
директно в туморните клетки и да се проследи ефектът. Предложението не било финансирано 
обаче за сметка на десетките други проекти със спорна ефективност, с които фондът се прочу в 
последните години.  
Изследването на слузта на охлювите обаче те провежда с фирма по проект, финансиран по 
Оперативна програма (ОП). В последните месеци обаче част от младия екип от ОП, с когото 
работела и който много й помагал, бил подменен. "При тези проекти има голяма отчетност, 
което е много хубаво и така трябва да бъде за всички проекти, но и много глупави неща. Ако 
един учен знае до какво точно ще доведе изследователската му дейност на финала, той просто 
няма за какво да я провежда", разказва доц. Долашка.  
В основата на изследванията са екстракти, с които се възстановява бързо увредената тъкан, 
разказва ученият. И показва уникални снимки от старчески домове и болници, на които се 
вижда как жестоки рани, третирани с екстракта, заздравяват по-бързо от очакваното. Става 
дума както за рани след операция на туморни заболявания, така и за декубитални рани, 
последици от залежавания. В един от случаите мъж с диабет и с два отрязани крака развил 
огромна рана на гърба. След намазване с гел, в който е вложен екстрактът от охлюви, раната 
се затворила. "Във Виена от нашите екстракти направихме гел за рани. Имам предложение и от 
немска фирма да направим лекарствен препарат. У нас такова нещо е почти невъзможно, искат 
се много години и пари. И там е трудно, едно лекарство гълта пари и време, затова най-често 
се правят медицински гелове", разказва тя.  
Учените работят с фирми и у нас, които влагат екстракта в козметика и лечебни гелове. "У нас 
предпочитам да работим с малки фирми, за да мога да следя процеса - какво се влага, спазват 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=652246
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ли се точните количества и да постигнем най-добрия ефект", разказва ученият. "В България 
козметика от охлюви продава, който се сети и където се сети. Само че има проблем - ако слузта 
не се пречисти както трябва, оставащите алергени и токсини след това влизат в кожата.  
Получават се жестоки алергии и проблеми, които се установяват впоследствие", разказва тя. 
Ето защо те предпочитат да работят с козметичната компания от Италия, чиито продукти се 
продават по цял свят и са доста скъпи. Ако слузта се извлича от животинки, които са пълзели 
навсякъде, тя може да е заразена и с тежки метали, проникнали от почвата. Ето защо те 
използват охлюви, които се отглеждат във ферми.  
Онова, което прави слузта толкова ценна, са установените със съвременни методи колаген и 
еластин, както и антибактериални пептиди. Те  
потискат развитието на инфекции, ускоряват и регенерирането на кожата.  
Животинката съдържа и активни фракции, които потискат бактерията хеликобактер пилори, 
причиняваща язвена болест или гастрит. "Изпратихме три фракции от нашите на белгийските 
ни колеги, във водеща в света лаборатория. Те установиха коя от тях потиска развитието на 
бактерията", разказва доц. Долашка. Оказало се, че отговорната за язвите бактерия е тази, 
която и доц. Долашка установила първоначално. "Ще я добавим като подсилваща съставка към 
сироп за язви", разказва тя. Долашка все още се колебае дали да кандидатства у нас с проект 
за внедряване на екстрактите или да се обърне към партньорите си в Германия и Белгия. "Те 
са много добре финансирани от самите правителства. Винаги ми казват - като напишеш 
проекта, сме готови да работим заедно. У нас непрестанно се говори за връзки на науката с 
бизнеса, но тръгнеш ли към бизнес, проблемите и злобата са огромни шегува се тя. Затова, 
както и заради бумащината, царяща в родните конкурси за наука, нищо чудно продуктът й да 
види бял свят първо в чужбина. Докато у нас продължават критиките към науката, че не търси 
контакти с пазара.  
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4048408  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода 
предприятия – шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо 
предприятие, в което работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма „Човешки ресурси“. 
Тези дни чакат одобрение по програма „Конкурентноспособност“ за високотехнологично 
оборудване чрез европейски средства.  
 
Заглавие: Йотова в шивашка фабрика в Плевен: Има ефект от работата на социалистите 
в ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода предприятия 
– шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо предприятие, в което 
работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма „Човешки ресурси“. Тези дни чакат 
одобрение по програма „Конкурентноспособност“ за високотехнологично оборудване чрез 
европейски средства. Успехът на предприятието се дължи до голяма степен на финансиране от 
европейските програми. Производството се изнася за чуждите пазари – английски, френски, 
италиански и т.н. Платовете са вносни, но резултатът е производството на дрехи за световни 
марки с българска изработка.  
Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 година. Преди това е било за 
металопроизводство, но от 24 години насам се занимават с шивачество. Впечатляващо е до 
каква степен са се възползвали от европейските програми – фабриката дава работа на 250 
души и създава име за българското производство в чужбина.  
Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от работата на 
социалистите в Европейския съюз. Младежите работят във фабриката благодарение на 
европейската програма „Младежка гаранция“, извоювана от европейските социалисти, начело 
със Сергей Станишев. Програмата е резултат на значителни усилия в една Европа, 
управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети от 
фирмата и им се плаща с европейски средства – получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка. След 
като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа. На 
фона на тежката младежка безработица и българските проблеми с индустрията, е наистина 
обнадеждаващо едно предприятие, което се възползва докрай от европейските програми, за да 
спомага българската икономика и българските младежи.  
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4048419  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода 
предприятия – шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо 
предприятие, в което работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма „Човешки ресурси“. 
Тези дни чакат одобрение по програма „Конкурентноспособност“ за високотехнологично 
оборудване чрез европейски средства.  
 
Заглавие: Йотова в шивашка фабрика в Плевен: Има ефект от работата на социалистите 
в ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода предприятия 
– шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо предприятие, в което 
работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма „Човешки ресурси“. Тези дни чакат 
одобрение по програма „Конкурентноспособност“ за високотехнологично оборудване чрез 
европейски средства. Успехът на предприятието се дължи до голяма степен на финансиране от 
европейските програми. Производството се изнася за чуждите пазари – английски, френски, 
италиански и т.н. Платовете са вносни, но резултатът е производството на дрехи за световни 
марки с българска изработка.  
Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 година. Преди това е било за 
металопроизводство, но от 24 години насам се занимават с шивачество. Впечатляващо е до 
каква степен са се възползвали от европейските програми – фабриката дава работа на 250 
души и създава име за българското производство в чужбина.  
Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от работата на 
социалистите в Европейския съюз. Младежите работят във фабриката благодарение на 
европейската програма „Младежка гаранция“, извоювана от европейските социалисти, начело 
със Сергей Станишев. Програмата е резултат на значителни усилия в една Европа, 
управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети от 
фирмата и им се плаща с европейски средства – получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка. След 
като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа. На 
фона на тежката младежка безработица и българските проблеми с индустрията, е наистина 
обнадеждаващо едно предприятие, което се възползва докрай от европейските програми, за да 
спомага българската икономика и българските младежи.  
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.petel.bg  
Връзка: http://petel.bg/Balgarski-medik-otkri-lek-sreshhu-rak__69553  
Брой думи: 928  
 
 
Резюме: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания.   
 
Заглавие: Български медик откри лек срещу рак  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма. В момента колективът е вече на етап 
внедряване на откритието си. Твърде е възможно обаче това да се случи не у нас, а в чужбина. 
Немска компания вече предлага възможността да разработи лекарствен препарат на базата на 
създадените екстракти, пише "Стандарт".  
Че охлювът лекува, се е знаело още в миналото - от стари времена за лечение на язва са 
съветвали болните да ядат живи охлюви. Млади момичета са ги гълтали и за хубост. И 
всъщност в това има доза истина - слузта от тях помага за регенерирането на кожата и 
изглаждането на бръчките. "Охлювът се оказва страхотен източник на активни съставки", 
разказва доц. Долашка. В изследването им тя разделя работата си на няколко части.  
Проучванията, свързани с въздействието на кръвта на охлюва върху туморите, които се 
провеждат в БАН. С фирмата си пък изследва слузта им, като целта на проекта по Оперативна 
програма "Конкурентоспсобност" е била създаване на екстракти, които регенерират не само 
кожата, но и тъканта под нея. "Много полезни в борбата срещу туморите са не само охлювите, 
но и черноморските рапани и раците", разказва доц. Долашка. Кръвта им съдържа хемоцианин, 
който потиска развитието на раковите клетки.  
Съвместно с клиника по урология в Германия колективът вече е установил ефект при 
третиране на тумори на пикочния мехур, като кръвта от охлюв потиска до 90% раковите 
образувания. Проучването е правено ин витро, но вече е проведено и изследване ин виво, 
макар и върху мишки. Хемоцианинът, извлечено от рапана, потиска тумора на Графи, който е 
подкожен. За него те кандидатствали с проект към фонд "Научни изследвания", съвместно с 
колегата си проф. Костадин Костадинов, който е създател на БГ робота "Микрона". Идеята била 
роботът, който извършва операции с изключителна точност, да инжектира хемоцианин 
директно в туморните клетки и да се проследи ефектът.  
Предложението не било финансирано обаче за сметка на десетките други проекти със спорна 
ефективност, с които фондът се прочу в последните години.  
Изследването на слузта на охлювите обаче те провежда с фирма по проект, финансиран по 
Оперативна програма (ОП). В последните месеци обаче част от младия екип от ОП, с когото 
работела и който много й помагал, бил подменен. "При тези проекти има голяма отчетност, 
което е много хубаво и така трябва да бъде за всички проекти, но и много глупави неща. Ако 
един учен знае до какво точно ще доведе изследователската му дейност на финала, той просто 
няма за какво да я провежда", разказва доц. Долашка.  
В основата на изследванията са екстракти, с които се възстановява бързо увредената тъкан, 
разказва ученият. И показва уникални снимки от старчески домове и болници, на които се 
вижда как жестоки рани, третирани с екстракта, заздравяват по-бързо от очакваното. Става 
дума както за рани след операция на туморни заболявания, така и за декубитални рани, 
последици от залежавания. В един от случаите мъж с диабет и с два отрязани крака развил 
огромна рана на гърба. След намазване с гел, в който е вложен екстрактът от охлюви, раната 
се затворила. "Във Виена от нашите екстракти направихме гел за рани. Имам предложение и от 
немска фирма да направим лекарствен препарат. У нас такова нещо е почти невъзможно, искат 
се много години и пари. И там е трудно, едно лекарство гълта пари и време, затова най-често 
се правят медицински гелове", разказва тя.  
Учените работят с фирми и у нас, които влагат екстракта в козметика и лечебни гелове. "У нас 
предпочитам да работим с малки фирми, за да мога да следя процеса - какво се влага, спазват 
ли се точните количества и да постигнем най-добрия ефект", разказва ученият. "В България 
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козметика от охлюви продава, който се сети и където се сети. Само че има проблем - ако слузта 
не се пречисти както трябва, оставащите алергени и токсини след това влизат в кожата.  
Получават се жестоки алергии и проблеми, които се установяват впоследствие", разказва тя. 
Ето защо те предпочитат да работят с козметичната компания от Италия, чиито продукти се 
продават по цял свят и са доста скъпи. Ако слузта се извлича от животинки, които са пълзели 
навсякъде, тя може да е заразена и с тежки метали, проникнали от почвата. Ето защо те 
използват охлюви, които се отглеждат във ферми.  
Онова, което прави слузта толкова ценна, са установените със съвременни методи колаген и 
еластин, както и антибактериални пептиди. Те потискат развитието на инфекции, ускоряват и 
регенерирането на кожата.  
Животинката съдържа и активни фракции, които потискат бактерията хеликобактер пилори, 
причиняваща язвена болест или гастрит. "Изпратихме три фракции от нашите на белгийските 
ни колеги, във водеща в света лаборатория. Те установиха коя от тях потиска развитието на 
бактерията", разказва доц. Долашка. Оказало се, че отговорната за язвите бактерия е тази, 
която и доц. Долашка установила първоначално. "Ще я добавим като подсилваща съставка към 
сироп за язви", разказва тя. Долашка все още се колебае дали да кандидатства у нас с проект 
за внедряване на екстрактите или да се обърне към партньорите си в Германия и Белгия. "Те 
са много добре финансирани от самите правителства. Винаги ми казват - като напишеш 
проекта, сме готови да работим заедно. У нас непрестанно се говори за връзки на науката с 
бизнеса, но тръгнеш ли към бизнес, проблемите и злобата са огромни шегува се тя. Затова, 
както и заради бумащината, царяща в родните конкурси за наука, нищо чудно продуктът й да 
види бял свят първо в чужбина. Докато у нас продължават критиките към науката, че не търси 
контакти с пазара.  
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Дата: 23.04.2014  
Източник: www.chernomore.bg  
Връзка: http://www.chernomore.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47496:2014-04-
23-10-34-20&catid=54:news-varna  
Брой думи: 1130  
 
 
Резюме: Клъстер за устойчиво развитие на градската среда обединява 10 фирми, юридически 
лица и Икономическия университет (ИУ) във Варна с идеята да подпомага управлението на 
този процес, като разработва и внедрява иновативни строителни решения. Това заяви за 
„Черно море” председателят на управителния съвет на групата инж. Иван Колелиев, който е и 
управител на „Инжконсултпроект” ООД.  
 
Заглавие: Варненски клъстер вдига бариерите пред модерното пътно строителство  
Подзаглавие:  
Автор: Стефан Денков  
Текст: Клъстер за устойчиво развитие на градската среда обединява 10 фирми, юридически 
лица и Икономическия университет (ИУ) във Варна с идеята да подпомага управлението на 
този процес, като разработва и внедрява иновативни строителни решения. Това заяви за 
„Черно море” председателят на управителния съвет на групата инж. Иван Колелиев, който е и 
управител на „Инжконсултпроект” ООД. Новото сдружение ще се занимава с прилагането на 
съвременни технологии като рециклиране на асфалт, бетон и въвеждането на нови строителни 
материали. Освен това клъстерът ще организира семинари, курсове за обучение както във 
фирмите от групата, така и с външни участници, ще извършва и обмяна на опит с 
международни партньори, обясни инж. Колелиев.  
Обединяването на различни участници в строителството и научни кадри от ИУ се прави, защото 
инвестициите  
в новите технологии не са по силите на отделните фирми.  
В същото време Икономическият университет във Варна има международно известна катедра с 
голям научен потенциал и опит в обучението и квалификацията на кадри в строителството. 
Като цяло идеята за създаването на клъстера е да се минимизират разходите, като се 
разхвърлят между неговите членове, което ще направи възможно търсенето и внедряването на 
новите технологии. В момента липсва научноизследователска и развойна дейност, както и 
специализацията на нови кадри в бранша. В тази насока първата важна задача на клъстера е  
изграждането на изпитателна лаборатория,  
която ще изследва иновативни строителни материали и технологии. В нея ще се правят 
технически изпитания на рециклираната асфалтова смес. Защото няма голяма полза от 
използването й, ако не са постигнати необходимите качества на полаганата с нея пътна 
настилка, тоест не знаем как да я прилагаме като технология. Нещо, на което нерядко ставаме 
свидетели, коментира инж. Колелиев. Лабораторията ще се занимава и с изпитанията на 
материалите за рециклиран бетон, с техническите средства за изпитване и стабилизиране на 
почвите. Ще разполага с уреди за измерване на рефлективните (светлоотражателните) 
качества на пътните знаци и маркировката. Засега такъв уред изобщо липсва в страната, а 
един пътен знак или маркировка загуби ли рефлективността си, пряко застрашава 
безопасността на движението. Пред всяка община стои въпросът за времето, когато трябва да 
се подменят, за качеството на използваните материали, имат ли нужната дълготрайност, 
отговаряща на предлаганата цена, и изобщо постига ли се очакваната възвръщаемост на 
вложените средства? Това особено важи за пътната маркировка, която бързо се изтрива, 
особено при полагане след като е валял дъжд, а липсва контрол, базиран на реални 
измервания. Разчита се само на субективната оценка за добро или лошо и няма как взетото 
решение да се окаже ефективно.  
Фирмите, които инвестират в иновации, постигат много по-голям растеж в сравнение с 
останалите, сочи световният опит. За съжаление, по този показател нашите се нареждат на 
едно от последните места в класациите сред страните от ЕС, подчертава инж. Колелиев. По 
неговите думи международните организации отиват още по-далеч с констатацията, че бюджета 
за иновации не се ли увеличава поне 2 пъти всяка година, това означава, че бизнесът на 
фирмата не отива на добре. А повечето наши дружества, особено в пътностроителния бранш, 
не заделят нито лев в тази насока.  
Няма двигател, който да ги стимулира  

http://www.chernomore.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47496:2014-04-23-10-34-20&catid=54:news-varna
http://www.chernomore.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47496:2014-04-23-10-34-20&catid=54:news-varna
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да го правят. Особено в общините, като възложител, няма кой да следи за новите технологии в 
пътното строителство при подготовката на техническо задание. А след като по процедурите по 
Закона за обществените поръчки са заложени стари технологии, няма да се внедряват новите. 
Има и друго - винаги съществува рискът при въвеждане на новото да не се получи желаният 
икономически ефект, което обаче в никакъв случай не бива да става бариера пред иновациите 
и точно заради това създадохме клъстера, подчерта председателят на неговия УС. Неговата 
задача е постигане един вид намаляване на риска, който вече няма да се поема само от една 
фирма, а ще се разпределя между всички останали членове на клъстера. Така рискът става 
поносим и по-лесно управляем. Неслучайно сред основните задачи на новата лаборатория и 
звеното към нея ще бъде и обучението на кадрите на фирмите, привличането на нови членове, 
които са добре дошли при нас, заяви председателят на УС.  
В програмата на клъстера са предвидени участия на членовете му в международни семинари и 
конференции, свързани с трансфера на технологии, ноу-хау. В началото на следващия месец 
наши представители ще бъдат на изложението в Мюнхен, чиято основна тема е рециклирането 
на строителни отпадъци, каза още инж. Колелиев. Залага се и на своевременното 
информиране, даването на консултации за актуалните процедури за финансиране по 
европейските програми, насочени към строителния сектор. Неслучайно самият клъстер е 
кандидат по европейската програма за развитие на конкурентоспособността и е одобрен на 
първо място между всички клъстери у нас. Финансирането на новостите в строителството, 
което е основната задача на новото сдружение, ще става чрез негов фонд, който ще се попълва 
с вноски от членовете му.  
Първите стъпки  
на клъстера за устойчиво развитие на градската среда тази година вече са факт - създадено е 
административното тяло; неслучайно в УС наред с инж. Иван Колелиев като председател 
влизат и инж. Росен Колелиев, управител на „Пътища и мостове” ЕООД, която е водеща фирма 
в усвояването на нови технологии и иновации в пътното строителство, а също и проф. д-р 
Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет и признат голям капацитет в науките за 
строителството. А за иновативните възможности на „Инжконсултпроект”ООД трябва само да 
споменем неговата уникална апаратура, наречена пътен доктор за измерване на всички 
параметри на пътната настилка. Сега предстои изборът на доставчик на оборудването на 
лабораторията, в която ще се тестват новите материали. Тръгват вече и участията в 
международни форуми, свързани с иновациите в бранша. Председателят на УС на клъстера 
очаква скоро да има видим ефект от работата им като генератор на новостите в 
строителството. По неговите думи това ще стане главно под икономическия натиск на самите 
възложители на поръчките, тъй като всеизвестно е тежкото състояние, в което се намира 
пътната инфраструктура. Ако обновяването й става изцяло с нови кариерни материали, без да 
се използват рециклирани строителни отпадъци, ще трябва да се изкопаят цели планини от 
камъни. А да не говорим, че старите трябва да се извозват на депа, което замърсява околната 
среда. Неслучайно една от важните директиви на ЕК е насочена към задължителното влагане 
на рециклирани материали в строителството. От тяхното използване има огромна полза за 
градската среда: първо, цената е по-ниска, второ, спестяват се транспортни разходи и не на 
последно място, опазва се чиста природата. Икономическият натиск се изразява в това, че пред 
възложителите вече няма да има друг избор освен иновативните решения - ще им излиза много 
по-скъпо, ако продължават да разчитат на технологиите отпреди 50 г. В тази насока те ще 
бъдат улеснени от възможностите, предлагани от клъстера за ниско рисково внедряване на 
иновациите. Съвсем различно е, когато новостите се предлагат не от отделна фирма, а от 
орган с широка подкрепа, допълни инж. Колелиев.  
Учредителите на клъстера са:  
Икономическият университет - Варна  
„Пътища и мостове” ЕООД  
„Инжконсултпроект” ООД  
„Инжконсулт” ЕООД  
„Юнион корект” ООД  
„Санди 95” ЕООД  
„АД холд” ООД  
„Пътно поддържане Велико Търново“ ООД  
„Пътно строителство” АД  
„Пътстроймонтаж” ООД  
„Цанков“ ООД  
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Резюме: /КРОСС/Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода 
предприятия - шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо предприятие, 
в което работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма „Човешки ресурси". Тези дни 
чакат одобрение по програма „Конкурентноспособност" за високотехнологично оборудване чрез 
европейски средства.  
 
Заглавие: Младежи в Плевен се възползват от политиката за борба с младежката 
безработица  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/Евродепутатът Илияна Йотова посети едно от малкото оцелели от прехода 
предприятия - шивашка фабрика на изхода на Плевен. Фабриката е средноголямо предприятие, 
в което работят 250 души. Тя работи по Оперативна програма „Човешки ресурси". Тези дни 
чакат одобрение по програма „Конкурентноспособност" за високотехнологично оборудване 
чрез европейски средства. Успехът на предприятието се дължи до голяма степен на 
финансиране от европейските програми. Производството се изнася за чуждите пазари - 
английски, френски, италиански и т.н. Платовете са вносни, но резултатът е производството на 
дрехи за световни марки с българска изработка.  
Предприятието съществува в сегашната си форма от 1990 година. Преди това е било за 
металопроизводство, но от 24 години насам се занимават с шивачество. Впечатляващо е до 
каква степен са се възползвали от европейските програми - фабриката дава работа на 250 
души и създава име за българското производство в чужбина.  
Голяма част от работещите във фабриката са младежи и тук се вижда ефектът от работата на 
социалистите в Европейския съюз. Младежите работят във фабриката благодарение на 
европейската програма „Младежка гаранция", извоювана от европейските социалисти, начело 
със Сергей Станишев. Програмата е резултат на значителни усилия в една Европа, 
управлявана от десни сили и игнорираща хората, начело с младежите. Те биват наети от 
фирмата и им се плаща с европейски средства - получават опит и заплащане, докато 
фабриката се сдобива с възможност да има директен контакт с пазара за работна ръка. След 
като е закрит техникумът за облекло в Плевен, липсва възможността да се наемат готови 
работници и по този начин фирмата може да наеме безработни млади хора, осигурявайки им 
занаят и заплащане. Ако младежите покажат умение и желание, ще останат на работа. На 
фона на тежката младежка безработица и българските проблеми с индустрията, е наистина 
обнадеждаващо едно предприятие, което се възползва докрай от европейските програми, за да 
спомага българската икономика и българските младежи.  
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