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От: Мицар Иновейшън(Микар21) ООД 
До: Г-н Бойко Борисов 
Министър-председател на 
Република България 
С копие до: медиите и широката 
общественост 

 

Относно: Право на отговор във връзка с изявление на Министър-председателя на 
Република България по време на проведена пресконференция от дата 23.4.2020 г. 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

Уважаеми господин Министър-председател, 

На проведената пресконференция в Министерски Съвет на 23.4.2020 г. вечерта, излъчена и 
отразена от всички медии в страната, на въпрос на журналист за българската компания, 
която се занимава с разработване на малки първи в класа си лекарствени молекули, Вие 
направихте няколко погрешни внушения, които се надяваме да разясним, за да 
възпрепятстваме създаването на поредната фалшива новина.  

Компанията ни се казва Мицар Иновейшън ООД, позната като Микар21, като през 
последния месец имаше голямо медийно и обществено отразяване за нейната дейност и 
иновация.  

Бихме желали да подчертаем, че до момента всички направени инвестиции са от нас, 
в качеството ни на частни лица и основатели на компанията. От държавата не сме 
получили и 1 /ЕДИН/ лев. 

Напомняме Ви, че на официална пресконференция от дата 10.3.2020 г. Костадин Петков, 
пред медиите, Ви разказа за компанията, като тогава се остави впечатление, че разработката 
ще бъде подкрепена, за да се реализира.Това така и не се е осъществило до днешна дата и 
не сме получили никакво финансиране от държавата. 

Източник: https://news.bnt.bg/news/balgarskite-sazdateli-na-molekula-sreshtu-koronavirusa-tarsyat-finansirane-
sasht-gotovi-da-kupyat-patenta-
1049459news.html?fbclid=IwAR1MARegwGYmAP4eAcihwGj7zqntU68K11P2WUyZLWgtTi1-MFfWvxDenjc  

Надяваме се, че недоразумението е причинено от липсата на достатъчно информация или 
неясно зададен въпрос, а не цели да дискредитира българска компания, която с честен 
интелектуален труд, освен че позиционира България на световната иновационна здравна 
карта, работи върху проблеми за повишаване качеството на живот на хората и най-вече 
тяхното здраве. 

Тук бихме искали да изясним няколко неща. 
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1. Микар21 е единствената, все още Българска компания, която е включена в редица 
международни доклади за анализ на пазара*, включително Roots Analysis,  Pharma 
Division of Deep Knowledge Analytics, BioPharmaTrend.com и др. като една от 198-
те компании в света, които се занимават с разкриване на нови лекарствени 
молекули заедно с корпорации като AbbVie, Merck и др. 

*Източници:  
https://www.dka.global/;  
https://www.rootsanalysis.com/reports/view_document/in-silico-drug-discovery/298.html; 
https://www.rootsanalysis.com/reports/view_document/computer-aided-drug-discovery-services-market-2018-
2030/207.html 

2. Микар21 има редица международни и национални награди и отличия, сред които 
„Инвеститор на годината 2018“ връчена от Българска агенция за инвестиции, 
„Иновативно предприятие на годината“,  голямата награда на Европейски център за 
икономическа дипломация – CIDIC, „Най-добър биотехнологичен стартъп“ за 2017 
г. на стартъп наградите за ЦЕИ и много други. 
 

3. Микар21 е валидирана и призната от международната научна общност. Компанията 
има редица научни статии* в международно значими научни издания като American 
Chemical Society, Journal of Medicinal Chemistry, Nature Scientific Reports, Journal of 
Biomolecular, Structure, and Dynamics, Journal of Chemical information and modeling, 
Physical Chemistry Chemical Physics, International Journal of Molecular Sciences и др. 
Всички тези световно реномирани научни издания валидират световната иновация в 
разкриването на нови лекарствени молекули на една българска компания. 

*Източници: http://micar21.com/scientific-publications, 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmedchemlett.9b00003#, https://www.nature.com/articles/s41598-019-53133-1 

4. Микар21 е единствената компания в света, която има разработки (молекули първи 
в класа си)  в областите на протеините от CCR1-CC10 (които отговарят за 
автоимунната система и редките болести и които, според редица международни 
учени, са пътят в борбата с коронавирусите, като молекулите възпрепятстват 
свързването на коронавирусите с клетките). 
 

5. Микар21, като юридически субект или през своите спин-оф компании, има следната 
история на кандидатстване и печелене на проекти: 

- Микар21 в момента изготвя проектна документация по кандидатстване по 
програмата IMI (Инициатива за Иновативна Медицина), в партньорство с български 
и шотландски университети, компании от България, Германия и САЩ. Проектът ще 
бъде предаден на 12 май 2020 г. за оценяване. Тук е моментът да посочим, че 
проектът има за цел да създаде възможности за реализация на едно лекарство от 
етапа на разкриване и моделиране на лекарствената молекула през Предклинична 
фаза (каквата в България до този момент няма) и Фаза 1. Считаме, че такъв проект 
е в основата на реализация и привличане на огромна милиардна индустрия и 
инвестиции в държавата ни.  
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- Със спин-оф компанията КардиоМол ООД, която е специализирана в откриването 
на лекарствена молекула за кардиомиопатия, е спечелила проект по НИФ, сесия 10. 
Поради настъпилата пандемия проектът е замразен заради планирани и заложени 
доставки на изчислителна мощ свързана с оборудване за целите на научно 
развойната дейност. Усвоени пари - 0,00 лв. Инвестирани наши пари - над 25 000 
лв. 

- Със  спин-оф компанията Болка Фармасютикъл ООД има подадени документи в 
Българската Банка за Развитие към която е създаден Фонд за капиталови инвестиции, 
като целта на фонда е да подпомага български малки и средни компании със 
световни иновации. Въпреки поредицата от над 10 срещи в рамките на последните 
10 месеца, все още няма окончателно решение за това дали Фонда ще се включи. 
Документите все още са в процес на разглеждане. 

- Със спин-оф компанията КардиоМол ООД сме кандидатствали март месец 2020 г.  
по Европейската програма EIC Accelerator. Все още няма резултати и оценки по 
програмата, като се очаква отговор края на Август 2020 год. 

6. Във връзка с изказването ви, че, цитираме:  “...Дали сме миналата година минимум 
80 млн по памет, плюс минус, но не са по-малко.Сега изведнъж ако имат молекула, 
ама дай ми още 4 милиона, ами не е честно! Но нека да докажат, че е тази 
молекула, а стига само за експерименти. Ние досега даваме на година по 60, 50, 80 
все за експерименти….“ 

Считаме, че коментарът Ви създава внушение, че компанията ни е част от кръга от фирми, 
организации, институти и т.н., облагодетелствани от многомилионна държавна помощ за 
"експерименти", от които няма резултат. Пак подчертаваме, до момента всички направени 
инвестиции са наши собствени средства. 

Не отричаме и вероятността много от разработките, в които държавата инвестира, да са 
"експерименти". Всъщност, в науката, а и не само, експериментите почти винаги са пътят 
към постигането на един работещ продукт. Разработката на лекарства също включва етапи, 
базирани на експерименти – те са неизменна фаза от реализирането на всеки лекарствен 
продукт. 

Но не всеки експеримент е безцелен. Нашите със сигурност не са – ние сме вложили 
години усилен интелектуален труд и милиони лични инвестиции.  

7. Микар21 е вече в преговори с инвеститорски групи и фармацевтични компании от цял 
свят. В тези преговори има условие, което предвижда активът, който представляват 
тези молекули, да стане актив на държавата, в която са разположени инвеститорите, т.е. 
да могат срещу инвестицията си да решават как ще се произвеждат, на какви 
количества, на какви пазари ще се осъществяват бъдещото лекарство.  

И тук идва въпросът защо и какви са мотивите на германското правителство да 
инвестира и да задържи своята частна научно изследователска компания 
“CureVac” в Европа и с какво се различаваме ние? 
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В последните дни с нас се свързаха стотици българи от цял свят, които искат да подкрепят 
българската наука да остане в България, да се създаде възможност на интелектуалния труд, 
който създаваме на родна почва, да се развива именно тук.  

Ние не искаме дарения – не е морално да приемаме средства за реализирането на един на 
практика частен проект. Ние искаме инвестиции. И ако някой реши да се включи в нашия 
проект, ние ще възприемем помощта му като инвестиция. Да, този продукт ще носи печалби 
– за нас, но и за хората като цяло.  Работим, за да могат тези инвестиции да се върнат в 
българското общество.  

За нас е важно и на първо място ние сме българи, които желаем да развиваме своя 
интелектуален труд и иновации в България, в полза и за гордост на българското население.  

Микар21 е съосновател на Биотехнологичен и здравен клъстер България, като от две години 
работи усилено върху развитието на биотехнологичната екосистема в България. 
Независимо че биотехнологиите и науките за живота са включени като една от 
приоритетните области по ИСИС, все още няма реални мерки за подкрепа на частните 
научно-развойни (R&D) компании в България и сме идентифицирали че има огромна 
инвестиционна празнина в тази област от няколко министерства, Фонда на Фондовете и 
други изпълнителни агенции. 

Моля, приемете това отворено писмо като апел да не спираме малкото иновативни 
компании, които имат шанс да бъдат вписани в учебниците по история. Молим и за 
Вашето по-голямо разбиране към нас и научната работа, в която сме инвестирали 
цялото си време и енергия и ако прецените Вашата подкрепа! Като българи за нас е 
важно да бъдем подкрепени от обществото ни и от държавата ни, понякога дори и само 
с блага дума!  

 

С уважение, 

Димитър Димитров 
Изпълнителен директор на Микар21 
dimitar@micar21.com 
+359 888 531345 
www.MicarInnovation.com 


