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Димитър Савов е бизнесмен. Роден е през 1958 г. в София и е завършил
икономика. Създател е на първата частна петролна компания в България в
зората на демокрацията, но е по-известен като човека, дал финансов гръб на
д-р Хари Жабилов, който през 80-те години на миналия век разработва лек
срещу рак на принципа на ваксините в специално създадена за научните му
цели лаборатория в завода за антибиотици в Разград. След промените у нас
през 1989 г. и пълната незаинтересованост на държавата изобретателят
емигрира в САЩ, където умира след няколко години. Неговият син, който
носи същото име, създава ново лекарство, този път срещу СПИН, което
работи на друг принцип и е много по-ефективно. То е патентовано в САЩ
през 2009 г. Там се произвежда в лабораторни условия и се прилага върху
доброволци, докато текат клиничните изпитвания, необходими за
регистрацията му. За лекарството на д-р Жабилов-син срещу СПИН в „Жълт
труд„ писа точно преди две години. Сега питаме Димитър Савов докъде
стигна процедурата по регистрацията и ще видим ли скоро лекарството на
бял свят.
- Г-н Савов, припомнете ни историята на д-р Жабилов и неговия лек.
- Д-р Хари Жабилов беше изключителен български учен, за когото трябва да
се знае. Преди 10 ноември 1989 г. той имаше най-модерната лаборатория във
фармацевтичния завод „Антибиотик“ в Разград, която бе оборудвана с
космическата за онова време сума 2 милиона валутни лева. Тогава още
Жабилов-баща прави първото противораково лекарство в таблетъчна форма и
докладва пред Политбюро и здравния министър Малеев. Но това става малко
преди 1989г. След това, вместо лекарството вместо да се пусне на пазара,
разграбват лабораторията – както всичко се разграби след 10 ноември.
Жабилов остава в безтегловност, в пълния смисъл на думата и заминава в
Калифорния. Там аз се свързах с него и се включих с финансиране заедно с
други хора. Той преминава от правенето на лекарство за рак към лек за
СПИН. Много се говореше за чумата на XX век тогава, а и в момента 34-35

милиона души по света се профилактират, но реалната бройка на болните е
може би 500 милиона.
- Като сложим цяла Африка…
- Там не ги броят, а работят с проценти – в ЮАР са 45%. Така че Жабилов
направи първото лекарство от имунни клетки на теле. Тогава то се
експериментира и беше много добро, но по чисто бюрократични спънки не
успяхме веднага да го регистрираме. За съжаление Жабилов почина от
инфаркт. Сега работим със сина му. Всъщност д-р Хари Жабилов-син, който
наследи своя баща, създаде пет лекарства в инжекционна форма на базата на
свински пепсин, които са патентовани в САЩ. Първото е за СПИН, второто –
за рак и ракови клетки ( особено ефективно за рак на матката, простата,
дебелото черво, панкреаса и за левкемия), третото – за хронични хепатити B
и C, четвъртото – за ревматоидни заболявания, петото – общо за имунната
система. Той също е много голям учен, само че доктор химик.
- Как може само с едно лекарство в няколко разновидности да се
лекуват толкова различни заболявания?
- Общото е в техния генезис. За всички тях причината е вирус, за 40% от
раковите – със сигурност, доказано е научно. Да вземем за пример само
човешкия папилома вирус, който води до рак на матката и на други органи.
Нашето лекарство е ориентирано към това да атакува причината т.е. вируса.
Петте патента са на базата на едно активно вещество – инактивирана
пепсинова фракция. За разлика от класическите ваксини тук не се взема
вирус, който да се прави нискоактивен, за да създава имунен отговор. Това е
абсолютно чисто лекарство, което се явява протеазен инхибитор и
имуномодулатор. Казано най-просто, като инхибитор то има функцията да
блокира вируса, който, лишен от хранителна среда, след като не може да
проникне в CD4 клетките на имунната система, няма как да живее и да се
размножава, а пък другите клетки килъри го атакуват и унищожават.
- Звучи много просто, защо никой досега не се е сетил?
- Не е толкова просто. Не вярвайте на приказката за този, който лежал под
дървото и му паднала ябълка на главата… Който е вярващ, ще ме разбере.
Изобретенията се дават на определен човек най-вече заради неговата вяра и
заради моралната му същност. Тук става дума за едно ясно виждане, след
като си изчистил духа си. Ако сте обърнали внимание, много пъти решението

е някъде до нас, обаче ние гледаме в друга посока. След година, две, три го
откриват и казваме: ама то беше тука, защо сега го виждам. Когато хората се
научат да благодарят на Създателя за това, което са успели да постигнат,
тогава той им дава и повече. Специално този български учен е много силно
вярващ православен християнин. Обикновено се случва, че този, който
очаква нещо, вярва, но в момента, в който получи славата, изведнъж забравя
въобще да благодари на Господ. Трябва да се научим и в добрите времена да
бъдем благодарни. Това е по отношение на науката. По отношение на парите,
можеш да ги постигнеш и по друг начин – като откраднеш, убиеш, но това го
плащат после децата. Затова аз лично смятам, че болестта СПИН е дадена
като блокираща програма заради моралното състояние на човечеството. От
болните в света над 70% са хомосексуално зависими мъже. Бог не иска да ги
убие тези хора, ние като християни също не искаме, въпреки че в Стария
завет заповедта е точно такава: „ Ако мъж легне с мъж като с жена, и двамата
са извършили гнусотия “. И продължението: „ Двамата да бъдат убити,
кръвта да бъде върху тях “. Но Исус Христос като милостив, благ,
човеколюбив със своя кръст и с това, което даде на нас, даде възможност и на
тях да се спасят. Може би дълго време не им е давано подобно лекарство,
защото не е имало някой да им каже истината. Нека да се спасят физически,
но да се спасят и духовно, да се откажат от греховете. Всички сме грешници
– поглеждаш жена, съгрешаваш, но все пак влечението между мъж и жена е
естествено, има любов, възвишеност. А между мъже е противоестествено.
- Има невинни жертви на болестта – мъж заразява съпругата си, майка
– детето при раждане…
- Ако кажем, че има невинни, значи да обвиним Бога за това. Няма
невинни, ако се загледаме. Мъж, моряк, кръшка на някое пристанище, после
заразява жена си. Но крушката си има опашка. Жената си избира мъжа, както
той – жената. Човек търси себеподобните си. За дечицата ми е жал, но ако се
разровите назад в съдбата им, ще видите, че някъде има проблем при
родителите. Една грешка води след себе си друга.
- А децата какво са виновни?
- В Библията е казано на много места, че децата отговарят за родителите си
до трето, четвърто, че и следващо поколение. Пример - един човек създава
нещо и на него разчитат неговите деца, внуци… Но ако убиеш някого, за да
му вземеш бизнеса, ти причиняваш вреда и на неговите деца, внуци,

правнуци. Друг пример – казва някой, примерно: „ Убиха Бай Миле, ама
защо и тия невинни хора с него на масата ги убиха! “ Като са невинни, какво
правят на неговата маса? Тези хора подготвиха съдбата на своите деца. Тях
самите ги убиха, но и много от децата им загиват, макар че живеят в
чужбина, харчат, притежават луксозни къщи с разграбеното от България,
която бащите им разрязаха на скрап и изнесоха. Оставиха 2 милиона без
работа да заминат в чужбина и други, които се поболяха заради стрес. Щеше
ли злото да живее, ако нямаше хранителна среда? Същото е, както е при
болестта СПИН. Блокираме ли възможността да се разпространява вирусът,
ликвидираме злото.
- Да се върнем пак на лекарството на д-р Хари Жабилов. Докъде
стигнахте с него в България?
- Съсредоточихме се върху лекарството за СПИН, защото тази болест
най-лесно се доказва и трудно могат да ни обвинят в някаква предубеденост в
лечебния ефект. Вирусното натоварване се измерва с апарати, които са
изключително прецизни, броят на имунните клетки – също. Падне ли
вирусният товар под 40 копия, вече се смята, че вирусът е изчистен от кръвта.
( Много голямо натоварване е, ако вирусът е например 1 млн. копия в
милилитър кръв. ) Нашето клинично проучване, което продължи година и
половина и приключи в края на 2016 г. в Инфекциозна болница в София,
показва не само намаляване на вирусния товар, но и увеличаване броя на
имунните клетки. Това говори, че лекарството работи в дълбочина – освен в
кръвта и в лимфните възли. Проучването го започнаха 34 човека, 31 го
завършиха успешно. ( Има хора от рискови групи, които не направиха
всичките необходими посещения в болницата. ) От тези 31 души 27 са
едновременно на антиретровирусна терапия и нашето лечение, четирима –
само на нашето. Има контролна група, която е също от 31 човека, която е
само на класическата терапия, и резултатите са много различни. Другите
препарати са много силни по отношение понижаване вирусния товар в
кръвта, защото са на химически принцип и атакуват вируса в кръвта. Те се
пият цял живот и по същество са имуносупресори. Атакуват и заразените, и
здравите клетки на имунната система. Докато нашето лекарство се прилага в
два курса от по 16 инжекции ( по две седмично ). Може би след 2-3 години
ще се наложи да се поставят още 1-2 единични инжекции. То показа пълна
безвредност, увеличаване броя на имунните клетки и понижаване на
вирусния товар. Всичко това е описано най-подробно с таблици и графики в

доклада, който изготвихме на 23 ноември миналата година, и всеки може да
го види.
- Можем ли да кажем, че скоро ще имаме лекарство против СПИН?
- Не съветвам никого да взема решение, че вече сме направили лекарство
против СПИН, защото професионално погледнато, а и в чисто човешки план,
за да сме 100% сигурни и да го кажем на хората, трябва да мине още време.
Приключили сме успешно фаза III на проучването – клиничното изпитание,
остава фаза IV - издаване на разрешение за масова употреба, за което
кандидатстваме в момента в Изпълнителната агенция по лекарствата.
- А после къде ще го произвеждате?
- Подготвяме производство в България, вече имаме терен и сграда в София.
Опитваме се така, както е български изобретателят, и лекарството да стане
известно по света като българско. То ще бъде 10-15 пъти по-евтино от
сегашната терапия, освен това няма да се взема цял живот, както вече казах.
А и приложението му е много широко, включително за здрави хора над 55-60
години, защото обновява имунитета. Аз лично и моят съдружник си
направихме двата курса, както и много наши познати.
- Какви са очакванията ви, след като пуснете лекарството и започнете
да го изнасяте в чужбина?
- Нашата идея не е да развием и да продадем проекта, а да извлечем
максимална полза за страната. Става дума за милиарди печалба за държавата
от експорт. Още отсега имаме договорка с клиенти, които са готови да
закупят 20 хиляди комплекта. С печалбата от тях могат да се построят още
фабрики. Смятаме да подпишем дългосрочен договор с БАН, за да си
сътрудничим взаимно. Там има страхотни изобретения, които сега държавата
не може да дофинансира, а ние ще можем и да надфинансираме, за да
получат българските учени достойно възнаграждение. Същото ще направим
и със здравни заведения, които развиват научноизследователска дейност,
каквито са Инфекциозна болница и Центърът по заразни и паразитни
болести. Ще направим и една фирма, която да се занимава само с логистика,
защото има стотици изобретения в най-различни области, които не могат да
видят бял свят, понеже нямат своите икономисти и юристи. България може
да стане рай. Защото никой от нас няма да си изнесе милионите, за да си купи
къща на Карибите. Аз лично съм си направил вила в с. Ковачевци, откъдето е

баща ми, и тя ми е предостатъчна. В един момент започваш да и робуваш.
Грижиш се за едни тухли, вместо да се развиваш духовно. По-добре пътувай,
обикаляй света, ако имаш пари, обаче винаги се връщай в своята родина .
Ако всичко се развие успешно, един ден бих искал да се оттегля в някой
манастир.

