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От кога се използва охлювът?  
Градинският охлюв се използва в медицината от древни времена. Историческите данни проследяват 

свойствата им от времето на Хипократ, който предлага използването на слузта от охлюви при 

изгаряния, абцеси и други наранявания.  

 

През 18-ти век  

Различни препарати са прилагани за външна употреба при кожни проблеми и за вътрешна употреба 

при туберкулоза и нефрит.  

 

Варени, охлювите притежават успокоителни свойства. Консумация на охлюви се е препоръчвало при 

отпадналост и възбуда.  

 

Препоръчвани са при кръвотечение от носа, болки в стомаха и много други болестни състояния. 

 

През 19-ти Век:  

Приложение на охлювите в медицината за лечение на хернии. 

В козметиката за подобряване състоянието на кожата и омекотяване. 

Използват се с успех при възпаления, срещу настинка и кашлица, бронхит, астма, различни видове 

фарингити и други възпаления на гърдите.  

 

През 20-ти Век:  

Най-често охлювите се накисват с 1% разтвор на натриев хлорид. След това слузта се събира, 

филтрира, концентрира и се изсушава чрез различни техники, при ниски температури, под вакуум или 

се лиофилизира. Полученият воден разтвор може да се консервира стерилно, като се добавят 

различни антисептични вещества.    

 
 



Приложение на охлювите в наши дни 

Хранително-вкусова 

промишленост  

Фармацевтична  

промишленост  

и медицина 

Козметика 

Хранителни 

добавки   



    Градински охлюв  

        Helix lucorum                 

    Калифорниийска мида                         Морски охлюв                             Морски охлюв 

      Megathura crenulata                           Rapana venosa                          Haliotis tuberculata 

              

Изолиране и охарактеризиране на биокомпоненти от 

различни молюски 

      Градински охлюв                            Градински охлюв  

          Helix aspersa                                   Helix vulgaris 



Съвременна аналитична апаратура 



Охарактеризирани са редица биокомпоненти от 

градински охлюв: 

 

-  хемоцианин от хемолимфата (кръвта) на охлюва; 

-  повече от 30 ензима от храносмилателните сокове;  

-  няколко ензима в панкреатичните сокове, хемолимфата  

   и слузта. 

 

В слузта на охлюва се съдържат:  
 

-  Антибактериални пептиди и протеини,  

-  Антивирусни пептиди и протеини,  

-  Гликолова киселина, 

-  Витамини - А, С , Е,  

-  разнообразни минерали, 

-  и други полезни вещества.  



Структура на хемоцианин 

Снимки с електронен микроскоп  

на нативен хемоцианин 

Хемоцианинът е голям кислородо-пренасящ 

протеин в кръвта на почти всички мекотели 

и ракообразни организми.  

Страничен изглед на  

молекулата на хемоцианин 



Изолиране на хемоцианин от кръвта на 

охлюва 



IMMUCOTHEL®  

Лекарствен препарат на базата  

на хемоцианин срещу тумор на 

пикочен мехур 

      Защо е интересен хемоцианинът? 
 
   

Калифорнийска мида  

Megathura crenulata 
     Biosyn Arzneimittel GmbH 



  ДНК секвенция на хемоцианин  

от градински охлюв Helix lucorum 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Translation of hc532+B+ivan91+ivan161(J)+hc15 (1aa - 609aa) 609aa 

KNVDKLTKDELYDLQQALRDVVADHSEKGYDEIASFHGYPAKCKHGDHDVACCVHGDPNFPTWHRLLVVQLEQALKDKGLTFGVPYWDWTQELHDLPELVREGVLPDPSGGKNLINPWYEGEVHVGDKTYHTSRAIDERLYQHVAPGQHTDLFEHVLDAFEYTD

FCQFEVQFEVSHNYIHSLVGGRSQYSLSSLEYTIYDPIFFLHHSNVERLFQIYTEVQKYRESKGEGGQKVICDIKGYFAPLEPFSRDSNPFPVTKENSSPEKALTNSAAFGYSYDDLTLNGLSPKAIADLIKEKQSHDRAFADFELHNIGASADVRVKVCVDLDGLHHTE

PHCEHAGDFFILGGPLEMAWSFGHPFHFEITKTVQKLGLPLDGNYHIEVDIFHINGTELPSDVLPRAGVDFRPAVGKSDPPIGHNEEGHEHEFHEGVSVRKNVDRLTVEEVAEIREALEKFQNDRSVDGYQAIAEFHGDPGKCPSPTARDRLACCVHGMPTFPHWH

RLLVVQVEDALRRRGSPIGLPYWDFTRPGAHVPDLANEETYIDPHTGAKHHNPFHDAEIAFLGHDVHTSRDVLPGLSQTPDWGDHTELYDAFLLALEQDDFCDFEVQFE>Translationof 

IVAN9931aaFCDFEVQFEVAHNTIHYQVGGRHTYSVSHLEYTSYDPIFFLHHSNVDKIYTIYETIQRSRGYTPGPGCTGECELCDIVGFRTPLEPLNRDSNPFALTRVHSHPYEATEHTLFGYKYDNLTLNGLDVDKIKSIIEKRQEADRAFASFRLHGIGVSADVRVKVC

VSDSRHLAGDYCEFAGNFFILGGPLEMPWTFNRPYYCEITKTVEHMNISLTSDYHVEVDVYSVNGTQLPSDILPHPSVSFRPGVGKRDPEIVQKLEHKEEVSIRKDVDHLTREEILELREALENSRVTTV*MGTRLSQSSTETQGSARSQQPGTDSPAASTACPPSPL

A>Translation ivan118 

LLYTAFDPLFYLHHSNTDRIWAIWQALQAYRGKPENAANCAIGKLRIPLPPFSLTSDVNPDPVTREHSSPLRVFNYKDSFQYEYDTLDFSGLGIPQLAKLLEENKADDRVFAGFLLHGVGHSALVTFFICRNDTDCHNHGGEFYILGDPNEMEWSYDRLYKYEITEELK

KLHLRYNDRYFVRYEIHDLTGQDLGQPFPTPTVIRQIGTSHLYGREYRDAVTVASHVRKDLDTLTAGEIESLRSAFLDIQQDHTYENIASFHGKPGLCQHEVTR*PAVSTAWPPSPPG>Translation of ivan23b+1(oligodT) 873aa (some sequencing errors?)  

GLSDADNVNPTTRANSRASDVFNYDRLGYQYDDLNFHGHTISQLNDILEERKTHDRIFAEFLLHGIGTSADVNFDLCDAENRCAFAGTFAVLGGPSEMPWALDRLFRYDVTDVFHKLHLQADSEYHFVDHIVAVNGTELDSHLIKPPSVRFVPGVKGDRQKVPEAAV

AHSDKLLRKNVNQLTLAEASNLKDALHKLQQDQGPGGFEAIAGFHGAPFLCPETGDQKYACCVHGMPICPHWHRLFTVQFEQALKGHGSSTGIPYWDWTAPGRALPPFLTDTSNDNPFSSYTIGFAGQRTTRSPLEELFSTNTSHGHTILYSLTLDALEEVDFCHFE

IMLEFLHNRVHFFIGGNGTYSMSTLDYSAFDPIFMIVHSSMDRIWVLWQELQKRRHKPFTGIECGDFSFSKPLHPFDYPGVNTIAVTQQNAVPDSIFDYSRLGYEYDNIEISGYHIDQLEDVLRDRNSRTRIYLCGAAYGVGLSLYTEVWLYNDKGDKISGGKNFMWAV

RKKCHGPMNYCGSTTLQKLSMPLLWILIIP*RCTLRALHTMANCLLKAGTTR*LV*RRHTQIT*LSTSPWVLRHTHCHTSLLCPREHGSGFSQLVMTTTTPSRTSSA*PTYTNALFHLSPLTRMP*M*FMHLNLGITTLLPATRKFVKLL*KYTSWFRTISVVGIAIKTMRNTF

TSSVWHL*RGKERSRMMLMFQLTSLCPTKLLYLHLY*TFVQLLLS*KTVVYPSCSPESVYIFFILILFIPEICYLICYVSQRSQLP*KAVI*CPYVQ*SLHPGHLSNFQIF*GTRQQ*CFSPRALYRKYCNNVNTQMPVSKKKKKSRHRYAWSRANRILKVP 

>Translation of ivan110+Ob+contig4+5(oligodT)  

2816aaGMAGFPWWHRLLTVQAENALRKHGYHGGLPYWDWTLPLTSLPEIVKSPEYVDPSNGNTVKNPFYSGHIDDASADTVRSVRPDLFVDPGFGHYTDIAKQVLLAFEQDNFCDFEVQFEIAHNFIHALVGGSEVYSLASLAYTAYDPLFYLHHSNTDRLWAVW

QALQQYRGKPFNSANCAVDKIRKPLAPFSLSSDVNPDPVTREHSLPFQVFDYKTNFHCEYDSLEFNGLTIPQLDRLLQHNKAEDRVFVGFRLHGIKHSALTKFYICKKDDCDHLAGEFYLLGDENEMAWTYDRLYKYEITEQLADLHLRYDDRYTIKYEVLGLDGKVL

GHVSPEPTVIHEVGTSHIYGQEYRPLVTAGSHVRHNLEHLSAGEVESLRSAFLAIQEDHSYENIAAYHGKPGLCEFEGRKVACCVHGSAAFPPWHRLYVEQVEHALLAQGSSVSIPYWDWAEPIRSLPKLISEATYFNSRKQRFDANPFFSGRIAGENATTTRNPQA

TLFNNDYFYEQVLFAFEQTHFCDFEIQLEVTHNAIHSWLGGHAKYSMASLDYAAFDPVFFLHHTNTDRLWAIWQELQRYRGLPYNEADCAINQMRKPLKPFGDSDNKDNVTRKYSRPVDTFDYRNHFDYEYDNLEFNHQSIPQLENLLKLRHRHGRIFAGFLIHNIG

LSADVEVSICLPNAPEAFGGCNHKAAVFSILGGETEMPFEFDRLFRIDITKAVVDAGP*SERCCYFKLK*PSGCHEVYSWIPIFSP*PSNYLMYSTGLMS*DPTGKQGAHLSGSREERLGGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*GRDRDCL

ELIALLQE*TS*RRRPPLSERCCYFS*SSIRAVMEVILNPIILPDPSIIL*SRD**VEHPHGDRAPLLVRKNVNPLSPLENYHLVKALSSLNADGSADGFQSIATFHAIPPLCPSPTASVRHAAAYTEGQHSFQWHRLYTVQFEDALRRHGSHVGLPYWDWVRITDRLPSIFT

VESQTDPSTNVSVPNPFATGRVEFEHEDVVRDIQSNLLFKRGPHGWDTWLYNQALYALEQEDYCDFAVQLEITHNSIHAWIGGSQKHSMAHLHYASYDPIFFIHHSNTDRLWAVWQALQEYRGHSANEVNCALEKLREPLKPFSFGPPYNLNPVTLENSHPGDTF

DYERHFHYRYDALEFVGMNIPTLDAYIKERQEHDRVFAGFLLKGIHQSATVDFDICKGDTDNCFVGGYFSILGGPAEMEWEFDRLYNYEITDQLKEHHIRYDDDYHFKIQIIAPDGAILDSHLLHEPTVSFVPARHDLHLKKVPLNKIRRNIDSLEERDIQSLQTALHDLQ

EDDSNNGWANLASFHGAPARCPDPEHPKVACCQHGMPTFPHWHRLFTLQVEQALQAHGSSLAIPYWDWTSHVSELPKFFTEEDYYDVWKDEVLENPFAHGYIPSEGAYTVRDVYPLLFRPYGDGKHTFLFYIALEALEQTDYCDFEVQFEILHNAIHYLVGGEQK

YSLSSLEYSAYDPLFFIHHSFVDKIWVVWQELQRKRHLPYNRADCAVAAMNQPMKPFIFESINPNKFTREHALPSSVFDHEDLGYGYDNLNIGGYTVEELEELIHDREKEDRVFAGFLLKGIGTSGVVTINICIRSGNCTFGGRFSLLGGPLEAPWAYDRLYKREITQYL

GDIHIEPKDVLNASVYLKVEVDDVEGRTLSPKAVFPYPTIIFKAGHKEAKETKAVPVPGDSVRKNVNDLTDSEVANLRAALRDVQADDGANGFASIAGFHGSPAHCEHDHHPVACCLHGMAGFPRWHRLYVKQWEDALIAHGSKNGIPYWDWTQSFTELPTLVTQV

EDNPFHHGKIDKDHNTTRSPRPQLFSDPASGDESFFYRQVLLAFEQTDYCDFEVQFEFAHNAIHSWTGGKSPYGMSTLEYTAYDPLFLVHHSNVDRQFAIWQALQKFRGLPYNSANCAIQLLHQPMRPFSDSDNVNPTTRAHSTASEAFNYEQLHYHYDNLNFHG

DTISQLVNVIDERKSHDRIFAEFLLHSIGTSADVTFELCDEHNHCEFAGTFAILGGPLEMAWSTDRLFRYDVTDVFEKLHLQADSEYHFVDHIVAVNGTELDSHLIKPPSVRFVPGTKVPQAEQAATTYQSSNLVRKSVNSLTLGEASNLKQALRELQADHGPGGFEAI

AGFHGYPFLCPEKSDTKYACCVHGMPTFPHWHRLFTVQFEQALKQHGSIVGIPYWDWTAPGRALP 

PFLTDVSHDNPFSSYTITSAGKTTTRSPLEALFSANTSRGHTILYDLTLDALEEEDYCHFEASLEFLHNRIHFFIGGTGTYSMSTLDYSAFDPLFMVVHSGMDRIWDLWEQLQKLRHKSYKPVDCGGHTFDKPLHPFDFPAINTIALTRQNAIPELLFEHDRLGYEYDNL

RISGYDVEQVNEILKKRHAETRIYYSEAAAGQGVSVSYEVWVLDDEGHEFPADTGYTLGSSKEMPWTYEILSKYDITDAIHKANVSLDHPVKFKWRTVNYDGTLIEEASEYGIVVVREANTDYLTLIIPIGAEKYPLSPKLIVPKDTHVKFLAVNESYNYPIENLVSLTSLN

RCTIPRFPFDQYNLGQVYALTPGDYYFTSSNEALCKSNKRIYIVVEDH*I*LCLCGVVHKYGGWWSFSHNMVYALLTVRIAGCIIT*QNNSSGISDK*QIANISRTFNNKYNTKIAHICE*IYLTLYVLLKTHSGIHLPVCPIYLYCFRKN*WKP*F*IYYYIVWSFLHKAEE*VVW

FWSVYHELRL*TLLLVYAFRHVLFTCEYKIKSDWQHSKKKKKVDIDTRGQGRIVAAS 

> 



                   

 Изследван e ефектът на хемоцианини върху следните вируси:  

а) с обвивка: грипен вирус А (Aichi/68/H3N2 и Weybridge/H7N7), вирус 

на Нюкясълската болест (щам Русев), респираторно-синцитиален 

вирус (щам Long), бовинен пестивирус (щам С1), вирус на Леса 

Семлики, вирус херпес симплекс 1 (щам DA), свински херпесен вирус 

на псевдобеса (щам А) и вирус вакциния (щам НИЗПБ);  

 

б) без обвивка: Коксакивирус В1 (щам Connecticut) и човешки 

аденовирус тип 2.  

Influenza A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемоцианини с антивирусен ефект 

Коксакивирус В1  



Хемоцианини като ИМУНОСТИМУЛАНТИ 

 

  

     Дендритни клетки                                                             Микросфери  

• Вроденият имунитет не действа срещу всички възможни патогени.  

• Нужен е индивидуален подход при лечение към всеки причинител.  

• Затова в еволюцията освен вродения (неспецифичен) имунитет, се е 

утвърдил и специфичен (придобит) имунитет, основан на междумолекулно 

разпознаване.  

• Установихме и възможността за прилагане на хемоцианините, като 

имуностимуланти. Хемоцианините се използват като носители на 

нискомолекулни вещества наречени хептени и така предизвикват 

продуциране на антитела 



Хемоцианинът показва значителен антитуморен ефект,  

като намалява растежа на тумора.  

Клиника по урология в гр. Тюбинген,  

Германия, проф. Арнулф Щенцл 

Антитуморен ефект на хемоцианина 

Тумор на пикочен мехур 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.valstarsolution.com/images/turb.jpg&imgrefurl=http://www.valstarsolution.com/patients/about-bladder-cancer.html&usg=__qgf3VretgfLNvOERERcIgkHoUPI=&h=324&w=250&sz=21&hl=bg&start=55&um=1&tbnid=sKw_bq9LnvC_eM:&tbnh=118&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dbladder%2Btumor%2Bcells%26ndsp%3D20%26hl%3Dbg%26rls%3Dcom.microsoft:bg:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GPEA_en%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
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Човешки туморни клетъчни линии HT1197, Т-24 и Cal-29 третирани 

с различни хемоцианини – след 24 и 48 час                  Annexin-V-Fluos Kit  

Антитуморен ефект на хемоцианините 

Преди -                                            и след третиране с  

                                                    хемоцианин H. aspersa 

2-Д електрофореза и 

масспектрометрия ПРОТЕОМЕН АНАЛИЗ 



 

Изследван е ефектът на изолирани пептиди от хемолимфата и слузта на 

градински и морски охлюви срещу бактерии Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus и срещу Klebsiella pneumoniae 

 

-  Срещу Kl. pneumoniae  активност проявяват изолираните пептиди 2 и 3. 

 

-  Активност срещу E.coli, St. aureus проявяват изолираните пептиди 4 и 6 

(около 50%).  
 

Пептиди с антибактериална активност 

     



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

на охлювите и техните биокомпонентите 

1.  Хемоцианини: 

- Антивирусна активност – херпес вирус, коаксаки вирус и др. 

- Имуностимулатори – носители на хаптени и продуценти на антитела 

- Антитуморна активност – тумор на Графи и тумор на Герен 

 

2. Пептиди с антибактериална активност 

 

3. Хранително-вкусовата промишленост и като хранителни добавки 

 

4. Козметиката  

 

5. Медицината 

 



Охлювите Helix aspersa се отглеждат във ферми 



Слуз от охлюви – богат източник  

на биологично-активни вещества 

Събирането на слуз от охлюви се извършва напълно безвредно и безопасно 

за самите животни, в рамките на съответните изисквания и норми.  

Екстракти от слуз  

на охлюви 



Washing the snails with water 

Separating the snails with mass 28-30 g 

Collecting the mucus with machine 

Purification of the mucus  

Crud filtration 

Ultrafiltration 

Homogenization 

Acceptance of the snails and controlling the quality 

 

Storage of pure extract in boxes 1 kg at -20° C 

Lyophilization  

Схема за пречистване на слузта и добиване на чист 

екстракт от охлюви Helix aspersa 



Аминокиселинен анализ на фракциите 

125 ug 

250 ug 
500 ug 

Анализ на компонентите в  

слузта чрез 1-Д електрофореза 

MS спектър на  

фракция от слузта 



2Д-ПАГЕ на фракция с маса между 20-100 кДа 

Хемоцианин – антибактериален ефект  

Дехидрогеназа NADH - ензимът 

участва във въглехидратната обмяна 

Актин -протеин, който подържа  

структурата и формата на клетката и 

участва в клетъчната защита; 

Цитохром оксидаза – ензимът е 

свързан с дишането на клетките; 

Феритин - е протеин, който се свързва 

с желязото  

 

Еластин - изгражда еластичните нишки в съединителната тъкан и обезпечава твърдостта и 

еластичносттта на кожата и вътрешните тъкани; 

Колаген тип I - е отговорен за здравината и издръжливостта на тъканите в тялото - 30%. 

Колаген тип II - изгражда до 80% от хрущялната тъкан.   

 

Анализ на екстракти от градински охлюв  

Helix aspersa и Helix pomatia 





„Снейл Еликсир“ хранителна добавка 

за подпомагане поддържането на 

нормална функция на стомашно-

чревния тракт и стимулиране на 

имунната система. Ефикасен е при 

проблеми с храносмилателната 

система като гастрит, колит, ентерити, 

гастроентероколити, язва, стомашни 

киселини, рефлукс и тежест в 

стомаха. Притежава антиоксидантен и 

тонизиращ ефект. 

„СНЕЙЛ ЕЛИКСИР“ 



„Хеликс Флекси” е високоефективна 

хранителна добавка за подпомагане 

поддържането на нормална функция 

на опорно-двигателната система. 

Оказва благоприятно влияние при 

скованост в ставите, износване на 

ставния хрущял, различни травми, 

усилено натоварване, тежка 

физическа работа, спорт. Укрепва 

ставните хрущяли и сухожилия; 

стимулира имунната система. 

„ХЕЛИКС ФЛЕКСИ” 



Регенериращият гел „Мукофикс” е с 

мощно регенериращо действие за 

кожата, като намалява възпаленията 

и зачервяванията и подпомага 

бързото възстановяване при 

порязвания и изгаряния и 

заличаването на белези. Ефективен 

при диабетни и декубитални рани. 

„МУКОФИКС” 



           1                                          2                                         3 

. 

Преди 

След 3 седмици  

третиране  

с „Мукофикс“ 

След 4 седмици  

третиране  

с „Мукофикс“ 



. 

              Преди                                        След 2 седмици третиране с „Мукофикс“ 

 

    След 3 седмици третиране с „Мукофикс“ След 4 седмици третиране с „Мукофикс“ 



. 

               Преди                                 След 2 седмици третиране с „Мукофикс“ 

 

След 3 седмици 

третиране с 

„Мукофикс“ 



Комбинирано лечение с гел „Мукофикс“ - след 

отстраняване на кожен тумор и директно третиране на 

раните 



Регенериращият серум за лице „Сълзи 

от охлюв”. Интензивно подмладява 

кожата, намалява бръчките, подобрява 

еластичността на кожата, активно 

неутрализира свободните радикали. 

Овлажнява, възстановява плътността и 

структурата на кожата. Кожата на лицето 

е гладка, плътна, бръчките намаляват, 

премахва сенките под очите, както и 

петна от пигментация по лицето. 

Повлиява положително лечението на 

акне. 

„СЪЛЗИ ОТ ОХЛЮВ” 



Третиране на акне (Propionibacterium acnes) със „Сълзи от охлюв“ 

 



„SNAIL CREAM 24 Hours” е иновативен продукт за лице със силно 

регенериращо, хидратиращо, изглаждащо и възстановяващо 

блясъка на кожата действие. Предотвратява дехидратацията на 

кожата, изглажда грубата кожна повърхност и я прави здрава и 

устойчива. Кремът е комбинация от няколко активни съставки: 

екстракт от охлюви, ценните масла от бадем, арган и авокадо и 

конкрет невен.  

„SNAIL CREAM 24 Hours”  



Регенериращият гел за лице „SnailGel+Q10“ е разработен на базата на 

натурални биокомпоненти, които стимулират възстановяването, 

естественото регенериране и подмладяване на кожата. Ефективното 

действие на гела се дължи на прецизната комбинация от екстракт от 

охлюв, бадемово масло, розова вода и коензим Q10. 

„SNAILGEL + Q10” 



Глицериновият сапун с екстракт 

от охлюви притежава свеж и 

ефирен аромат на розово масло. 

Той осигурява мощен омекотяващ 

и хидратиращ ефект и защитава 

от неблагоприятните атмосферни 

влияния. Той се свързва с водата 

и я задържа в кожата. По този 

начин се намалява ефекта от 

нейното стресово състаряване, в 

следствие на нарушения воден 

баланс в кожните клетки. Сапунът 

отстранява замърсяванията на 

кожата и запазва естествената й 

мекота и блясък.  

ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ 

Правата над разработените продукти са  

защитени с пет патента и са под запазена  

търговска марка „GOLDEN SNAIL” 



http://helixir.bg 



Серия “Helixir” с екстракт от охлюви 



Първа награда за 2014 г.  

на БТПП 

Първа награда – Златна статуетка 

«Изобретател на годината 2012» 
Връчване на договор от 

ИАНМСП 

„Най-добрият продукт” 

     за 2014 г. на ОБК 

Награда „Питагор” за 2013 г.  

ЗЛАТЕН ПЛАКЕТ  НА „АЛЕКС 1977“ ЕООД  

ЗА РАЗРАБОТКАТА НАТУРАЛЕН 

ПРОДУКТ „ЕКСТРАКТ ОТ ОХЛЮВИ“ НА ИТИ 2014“ 



НАШИТЕ НАГРАДИ 

 
• СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА ИНОВАЦИИ НА III-ТО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ ”ИТИ 2011” 

• НОМИНАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА ЗА НАУКА „ПИТАГОР” 2011 г. 

• ЗЛАТНА СТАТУЕТКА И ГРАМОТА „ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2012“, НА ІV-ТО 

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ ”ИТИ 2012” ЗА 

РАЗРАБОТКАТА – „БИОАКТИВНИ КОМПОНЕНТИ С ДОКАЗАНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ 

СВОЙСТВА“ 

• ДИПЛОМА ЗА НАЙ-ДОБРА НАУЧНА РАЗРАБОТКА ”ИТИ’2012” 

• ДИПЛОМА ЗА НАЙ-ДОБРА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ ”ИТИ’2012” 

• ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА ЗА НАУКА „ПИТАГОР” 2012 г. 

• ПЪРВА НАГРАДА НА БЪЛГАРО – ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 2014 г. 

• ДОГОВОР ЗА ФИНАСИРАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ НА „АЛЕКС 1977“ ЕООД В 

РАМКИТЕ НА СЕДМА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД 

(НИФ) КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА 2014 г. 

• ПЪРВА НАГРАДА ЗА „НАЙ-ДОБЪР ПРОДУКТ“ НА „АЛЕКС 1977“ ЕООД ВРЪЧЕНА НА 

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС, 23 - 27 СЕПТЕМВРИ 2014 г., 

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 

• ЗЛАТЕН ПЛАКЕТ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА „АЛЕКС 1977“ ЕООД С 

РАЗРАБОТКАТА НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ „ЕКСТРАКТ ОТ ОХЛЮВИ“ НА V-ТО НАЦИОНАЛНО 

ИЗЛОЖЕНИЕ „ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, ИТИ 2014“ 



НАУЧНИ СЪТРУДНИЧЕСТВА 
1. Германия 
- Prof. Wolfgang Voelter - Institute of Biochemistry, University of Tübingen,  

- Prof. Stefan Stevanovic -  Department of Immunology, Institute for Cell Biology, University of Tübingen 

- Dr. H. Schwarz -   Max-Planck-Institut fuer Entwicklungsbiologie, Tuebingen 

- Prof. J. Markl  - Institute of Zoology, Johannes Gutenberg-Universität of Mainz. 

 

2. Белгия 
 - Prof. Jozef Van Beeumen and Prof. Bart Devreese - Laboratory of Protein Biochemistry, Ghent University. 

 

3. Италия 
 - Prof. Benedetto Salvato - Department of Biology, University of Padova via G. Colombo 3, 35131 Padova, Italy; CNR 

 

4. Гърция 
 - Dr. Evangelia Livaniou - Institute of Radioisotopes & Radiodiagnostic Products (RRP Institute), Athens. 

 

5. Китай 
 - Prof. Tingjun Fan - College of Marine Life Sciences Ocean University of China , Qingdao 

 

6. Украйна 

 - Prof. Svitlana Zagorodnya - National Academy of Sciences of Ukraine ,· Laboratory of viruses reproduction, Kiev 

 

7. Пакистан 
– Prof. A.  Ali - Institute of Chemistry, University of Karachi 

 

8. България 
-  Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, 26 Academic G. Bonchev, 1113, Sofia 

 - The Sofia University, Biological Faculty, Department of General and Industrial Microbiology, Sofia 

 - Medical University of Sofia, Department of Medical Genetics, National Human Genome Center; 

   Agro BioInstitute, Sofia 




