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Професор д-р инж . Кирил Димов
Имам внедрени изобретения в медицината за милиони
Какъв е вашият научен принос ?

Имам много публикации на френски, руски, немски, английски. Реализирани са в
СССР, Япония, Индия, Австралия, САЩ, Бразилия и във всички големи
капиталистически държави. И, разбира се, в бившите републики на Русия. Имам
сътрудничество с всички тях. Важното е, че внедряванията ми са за милиони. И
затова казвам, че съм най-големият беден милионер. През годините имам над
шестотин аспиранти.

Професор Димитров е един от най-добрите ми приложници.
С най-много внедрявания. Той е моето откритие. Малко учени има с толкова
приложна практика.
Приложни внедрявания. Участвахме в конкурси за финансиране на химически
предприятия. Осемдесет процента от тематиката е наша. Аз бях ръководител
почти на всички, с осигурена база. Но тези средства бяха благодарение на моя
авторитет.Както ви казах, голяма заслуга има и проф. Димитров. Има 150
авторски изобретения.
Заслужил изобретател е на 20 патента и 240 публикации в ЕС, Индия, Япония,
Австралия, СССР, Америка.
Имаме много убедителни признания, публични. А аз съм много признателен и
късметлия, че работя с проф. Димитров. Той е първият внедрител в България за
времето, в което работя с него.
Едно от внедряванията ни е Петнетрокс, средството, с което правим антимикотичните чорапи.
След това създадохме малко предприятие. При съвместната работа с проф. Димитров
използвахме биологично активни влакна, с които постигнахме значителни резултати в
здравеопазването. В хирургията, главно в лечението. Това са хирургическите конци. Тези
резултати възбудиха интереса на западната фирма „Джонсън енд Джонсън”. Нейни
представители идваха при нас и ни молеха да им продадем лиценза. Изобретението ни
страшно ги интересуваше. И не им се вярваше, че сме го постигнали. С проф. Димитров,
ръководител, и главния хирург на армията изваждаме импланта от джоба си, полагаме го в
човешко тяло и след седмица не се получават никакви рецидиви.
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