
"Златната книга", учредена през 1981 г., се отваря веднъж в годината, за да бъде 

попълнена с имената на най-изявените български откриватели и изобретатели.  

Вписването е израз на признание към високите им научни и творчески постижения.  

На 18 ноември 2022 г. в Гербовата зала на Президенството на тържествена 

церемония по вписване в “Златната книга“, Патентното ведомство на Република 

България отличи изобретателите с най-високи научни и творчески постижения - проф. 

дн инж. Павлина Долашка, от Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - 

БАН и проф. дн инж. Костадин Костадинов от Института по механика към БАН. Томс 

Хрант Дерсаркисян бе отличен за общ принос в областта на индустриалната 

собственост. 

Проф. дн инж. Павлина Долашка, е ръководител на научен колектив от Институт 

по Органична Химия с Център по Фитохимия, разработил иновативни технологии за 

получаване на биологично активни компоненти от животински и растителен произход. 

Тя е автор и съавтор на 13 обекта на индустриална собственост, защитени с патенти, 12 

от които внедрени в козметични и лекарствени продукти, както и на разработки на 

иновативни технологии за получаване на биологично активни вещества от морски и 

градински охлюви, предназначени за третиране на бактериални и туморни заболявания, 

за регенериране и възстановяне на тъкани, имуностимулатори и предпазване от 

инфекциозни заболявания. 

В приветственото си слово Президентът Румен Радев изрази възхищение и 

признателност към наградените изобретатели, които са национална гордост и изтъкна, 

че вписването в "Златната книга" на Патентното ведомство е традиция, която съхранява 

българските постижения за поколенията и е израз на уважение, почит и обществено 

признание към българските учени и изобретатели, чиито технологии и върхови 

постижения допринасят за развитието и международния просперитет на България и са 

основен двигател на прогреса. 

Приветствия към наградените изобретатели отправиха и председателят на 

Патентното ведомство на Република България проф. д-р Владя Борисова и 

председателят на Европейското патентно ведомство Антонио Кампиньош. Сред гостите 

на церемонята бе Телмо Вилела, генерален директор на Академията за сътрудничество 

и патенти, министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, Председателя на 

БАН академик Ю. Ревалски, и много гости. 

От името на наградените изобретатели проф. дн П. Долашка благодари за 

високото признание и посочи, че „тази награда е идикатор за правилния път, който 

изминахме през последните 12 години“. Проф. дн П. Долашка благодари на Института 

по Органична Химия с Център по Фитохимия при БАН и Центъра по компетентност 

“Clean & Circle” за номинацията и на всички колеги, международни партньори и фирми 

за подкрепата. 

Повече подробности за церемонията може да намерите на 

https://www.youtube.com/watch?v=G_t8NzWjiao 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_t8NzWjiao


 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


