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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Селскостопанска академия е организация за научни изследвания, за приложна, 

обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и 

хранителната промишленост. Тя осъществява дейността си в рамките на държавната 

аграрна политика и общата селскостопанска политика на Европейския съюз. 

Академията обединява 29 звена, от които 24 научноизследователски института, 4 

Научни центрове и един Национален земеделски музей. 

Работата на учените е подчертано обществено полезна. Аграрната наука има 

доказано незаменим принос и решаващо участие за подобряване състоянието на 

отрасъла земеделие. Земеделието е изключително важно за стабилността на всяка 

икономика, а за страни като България, която е традиционно земеделска, то е 

определящо. 

Основни приоритети в дейността на Академията са:  

- Съхранение, проучване, поддържане и обогатяване на растителния и 

животинския генофонд в България, представен от местни сортове, популации (форми) и 

аборигенни породи. Изграждане на механизми за дългосрочно съхранение и запазване 

на биоразнообразието;  

- Създаване и интродуциране на високопродуктивни и конкурентни български 

сортове от основни полски култури. Модернизиране на системата за семепроизводство 

и контрол. Разработване на технологии и технологични звена за конвенционално и 

биологично производство на основни земеделски култури;  

- Създаване и интродуциране на нови високопродуктивни породи и хибриди 

селскостопански животни. Иновации в храненето на животните; 

- Устойчиво управление на природните ресурси, в т.ч. дейности, насочени към 

редуциране влиянието на селското стопанство върху климата и повишаване на 

почвеното плодородие;  

- Създаване на качествени, безопасни, здравословни и иновативни храни и 

суровини; 

- Фитосанитарен мониторинг на икономически важни неприятели в 

земеделските ценози и иновативни решения за опазване на растителното здраве; 

- Разработване и внедряване на интегрирани подходи за контрол на 

безопасността на храните в цялата хранителна верига; 

- Защита и реализация на научните продукти;  

- Поощряване на предприемачеството и отваряне на науката към бизнеса;  

- Създаване на възможности за бързо израстване в научната кариера, 

повишаване на квалификацията и за преодоляване на диспропорцията във възрастовата 

структура;  

- Изготвяне на съвременни програми за обучение, вкл. насочени към 

подпомагане на фермерите за адаптиране и прилагане на високите критерии за качество 

и безопасност на храните и околната среда, поставени от регламенти на ЕС. 

 

 
Годишният доклад е одобрен от Управителния съвет на 28.06.2021 г. с протокол РД-07' 
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II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  

През 2020 г. Управителният съвет на Селскостопанската академия е провел две 

редовни заседания. При спазване на уточнената процедура в чл. 17, ал. 7 от 

Устройствения правилник на ССА неприсъствено са взети решения, оформени в 

двадесет съгласувателни протокола, както следва: 

• Приет е Годишния отчет за научноизследователската и финансовата дейност на 

ССА за 2019 година; 

• Приет е отчета за изпълнението на Бюджета на ССА за 2019 година и 

изпълнението на бюджета на структурните звена за периода от 01.01 до 31.12.2019 г.; 

• Приети са параметрите на проектобюджета на ССА за 2020 г., като са обсъдени 

основните принципи за разпределението му между структурните й звена;  

• Приети са диференцирани ставки за възнагражденията в системата;   

• Определен е броят и научната насоченост на експертните съвети, както и 

Правилникът за тяхната научноизследователска дейност; 

• Обсъдено е и е прието изменение и допълнение на Правилника за развитие на 

академичния състав на ССА във връзка с ПМС 26 от 13.02.2019 г.; 

• Направено е допълнение към приетите от УС на ССА хонорари по процедури 

за присъждане на научни степени и звания на академичните длъжности; 

• Взето е решение за завишаване на допълнителните трудови възнаграждения за 

придобити научни степени в системата на ССА в сила от 01.05.2019 г.; 

• Обсъдена е и е приета Методиката за атестиране на учените в системата на 

ССА, и е проведена атестация. Определени са условията и срока за съхранение на 

атестационните документи; 

• Приета е заявката за броя на приеманите докторанти – редовна и задочна 

форма на обучение и са утвърдени годишните такси за обучение през учебната 2020-

2021 година;  

• Приета е Методика за разпределение на допълнителните стипендии на 

докторантите, редовна форма на обучение за 2019 година; 

• Изготвени са и са приети Критерии за разпределение на средствата, получени 

по ННП „Млади учени и постдокторанти“ за 2020 година; 

• Поетапно са правени анализи и е обсъждано изпълнението на бюджета на ССА 

за 2020 година. Въз основа на тези анализи за финансовото състояние на Академията са 

определени принципите за разпределение на трансферите по бюджета за 2020 година в 

структурните звена, като са направени препоръки към директорите на научните звена за 

оптимизиране на работата на институтите и закриване на нерентабилни дейности; 

• При определяне на принципите за разпределението на трансферите по бюджета 

за 2020 година е взет под внимание броят на научния състав и реалният фонд работна 

заплата с 10 %-но увеличение на възнагражденията и е определен коефициент за 

технически персонал, отразяващ спецификата на работата и дейността, изчислена е и 

бройката на административния персонал. 

• Взето е решение при наличие на финансови средства и липсата на просрочени 

задължения да се даде възможност на директорите да увеличат допълнителното 
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месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служители 

в институтите и научните центрове на 1.2 % за всяка прослужена година; 

• Дадено е съгласие за участие на ССА като съучредител в Сдружение с 

нестопанска цел в частна полза „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“ 

съвместно с Община Бургас и Фондация „Българска академия за иновативни 

технологии“; 

• Дадено е разрешение за включване на Института по царевицата – гр. Кнежа в 

учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център – 

Кнежа „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“; 

• Приет е актуализиран Правилник за дейността на постоянната комисия за 

иновации и технологии към ССА; 

• Одобрени са мерки за повишаване институционалната оценка на ССА с цел 

постигане но по-добри резултати при следващи годишни оценки на 

научноизследователската дейност, които се извършват от МОН, съгласно Правилника 

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от 

висшите училища и научните организации, както и дейността на фонд „Научни 

изследвания“ (ДВ бр.54 от 29 юни 2018 г.); 

• След обсъждане с членовете на УС на ССА е прието сключването на договор с 

директора на ДП „НПЦ“ за предоставяне на целеви средства за изпълнението на 

публичните му функции, вменени с чл. 67 от Устройствения правилник на ССА, 

свързани с поддържането и възпроизводството на Националните генетични ресурси в 

растениевъдството;  

• За нов четиригодишен мандат са преизбрани заместник-председателя на ССА – 

проф. д-р Виолета Златева Божанова и главния научен секретар – проф. д-р Елена 

Георгиева Тодоровска. 

 

Изпълнително бюро на ССА  

През 2020 година Изпълнителното бюро на ССА е провело 25 заседания, на 

които са решавани въпроси от оперативно естество: 

• Давани са разрешения за назначване на асистенти; 

• На основание § 11 от ПЗР на ЗРАСРБ е удължаван срока на трудовите 

договори на хабилитирани лица. 
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IIІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Научноизследователската дейност на ССА е свързана с разработването на 

проекти от национално и общоевропейско значение в областта на селското стопанство 

и хранителната промишленост. 

През отчетната 2020 г. структурните звена към ССА са разработвали общо 232 

броя национални проекти: 55 проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания”, в 

42 от които ССА е базова организация, 68 проекти, финансирани от други организации 

и ведомства и 110 научноизследователски проекта, финансирани от бюджетната 

субсидия на Академията. 

Международните ангажименти включват: ръководство и участие в 9 проекта за 

двустранно сътрудничество, финансирани от Фонд “Научни изследвания”, 40 проекта, 

финансирани от различни програми на Европейския съюз (Хоризонт 2020, Европейски 

Регионален Фонд за Развитие, Програма Еразъм+, програма COST), 11 броя проекти, 

спонсорирани от различни институции като: Световната здравна организация, ФАО, 

МЦГИБ (Международния център по генетично инженерство и биотехнология), 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Европейската космическа 

агенция, Фондация „Америка за България“, СИММИТ и др. и 50 лицензионни, 

дистрибуторски и търговски договори за обмен на семена, генетичен материал, 

изпитване на сортове и хибриди с различни европейски и азиатски държави. 

 

III. 1. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТНАТА СУБСИДИЯ 

III.1.1. НАПРАВЛЕНИЕ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО” 

В това направление се разработват 47 броя научноизследователски проекти от 

18 института, насочени към: 

1. Създаване на нови сортове и хибриди от основни за страната земеделски 

култури с по-висока екологична пластичност, стабилност на добивите и висока 

толерантност към биотични и абиотични стресови фактори.  

2. Модернизиране на системата за семепроизводство и контрол. 

3. Съхранение, проучване, поддържане и обогатяване на растителния генофонд в 

България.  

4. Усъвършенстване на съществуващите технологии и разработване на иновации 

в растениевъдството, вкл. за намаляване на отрицателното въздействие на промените в 

климата в условия на конвенциално и биологично земеделие. 

5. Установяване на химичния състав, противогъбната и антибактериална 

активност на етеричните масла от различни ароматни и лечебни растения като средства 

за контрол на болестите в агроценозите. 

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „К. МАЛКОВ” – 

САДОВО 

Р 172: ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ 

РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ 

През 2020 г. съгласно приетата работна програма, е извършено обогатяване на 

изградените колекции по групи култури с общо 603 образци, регистрирани по 
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паспортни данни, като 223 образци са от интродукция, 326 от експедиции и 54 бр. са 

селекционни материали на ИРГР-Садово. Реколтирани са общо в колекции и опити 

2037 образци. От тях по морфологични, агробиологични, стопански и др. признаци са 

оценени 1643 образци, съответно: зърнено-житни - 877 броя; зърнено-бобови - 306; 

фуражно-бобови и житни треви - 94; технически и маслодайни - 123; зеленчукови – 

192, медицински и декоративни - 51 видове. Идентифицирани са образци с изявени 

стопански качества, ранозрялост, устойчивост на абиотични и биотични стресови 

фактори, както и по биохимични показатели при всички групи култури. В базовата 

колекция на Националната генбанка са постъпили общо 661 образци от 6 групи 

култури. От тях 200 са предназначени за попълване с нова репродукция на по-рано 

съхранени образци в генбанката. Общият брой на новите постъпления е 398, с които 

базовата колекция достига размер от 44 189 образци. В обменната колекция са 

включени 83 нови образци от 4 растителни вида. От фонда на генбанката по заявки на 

изследователски програми у нас и от чужбина са предоставени общо 222 образци. В 

Ботаническата градина е поддържана колекция от 450 образци, разпределени в 60 

семейства, от които 8 вида са Балкански ендемити, 5 вида Български ендемити, 4 вида 

застрашени растения и 11 редки вида. През 2020 г. Националният регистър 

PHYTO’2000 е допълнен с 20 нови таксономични описания, до момента наброяващи 3 

583 таксона, разпределени в 122 ботанически семейства. 

 

ЗФТК 9: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ВИСОКОДОБИВНИ СОРТОВЕ 

ОБИКНОВЕНА ЗИМНА ПШЕНИЦА С КОМПЛЕКС ОТ СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА И 

ВИСОКА ЕКОЛОГИЧЕСКА ПЛАСТИЧНОСТ, ПОДХОДЯЩИ ЗА СУХИТЕ РАЙОНИ 

НА СТРАНАТА 

Основна цел на проекта е създаване на сортове обикновена зимна пшеница с 

висок продуктивен потенциал и качествено зърно, притежаващи голяма екологическа 

пластичност, сухоустойчивост, зимо- и студоустойчивост, устойчивост на 

икономически важни болести, толерантност към токсичен алуминий, вкл. подходящи за 

отглеждане при променящите се условия на средата. Работено е приоритетно по всички 

9 задачи. В изпълнение на задачите е създадена нова зародишна плазма и са излъчени 

линии със следните качества: продуктивност, сухоустойчивост, биохимични и 

технологични качества на зърното, повишена способност на извличане и икономично 

използване на хранителните вещества, толерантност към токсичен алуминий, 

устойчивост на болести (кафява, черна и жълта ръжди, брашнеста мана и фузариоза по 

класа) и с добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Работи се по проблемите за 

изясняване влиянието на предшествениците, оптималните гъстоти, торовите азотни 

норми и тяхното взаимодействие при основни български сортове. Започна натрупване 

на данни за основни плевели при пшеницата за включване в алгоритми на 

самообучаваща се система, като и натрупване на данни за параметрите температура и 

влажност на въздуха и почвата чрез сензорна мрежа. 

Като основен резултат от дейността на научните работници, агрономи и 

земеделски техници може да се отчете получаването на награда за иновации на АГРА 

2020 за сорт обикновена зимна пшеница – сорт Сашец, съвместна разработка с ИПК, 

Чирпан. В процес на изпитване в ИАСАС са 2 сорта обикновена зимна пшеница – 



8 

 

БЛАН и Яйлзла, показващи много добри резултати. 

 

ЗФТК 1: ИНТРОДУКЦИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА НОВИ 

СОРТОВЕ ФЪСТЪЦИ И СУСАМ 

Всички заложени задачи по проекта са изпълнени в пълен обем. През 

настоящата година продължи работата по селекцията и технологията на фъстъци и 

сусам. 

Интродуцираните през годината образци сусам и фъстъци, показаха слаби 

продуктивни възможности. Някои от образците сусам притежават анатомични 

особености на кутийката да задържа семената си до навлизане в овършаващия 

механизъм и ги правят подходящи за включване в хибридизационната програма. 

Установени са генетични ефекти при унаследяването на важни стопански признаци при 

фъстъците и сусама. 

При сусама са заложени 2 конкурсни сортови опити. Линиите, участващи в 

сортовите опити се характеризират с различна устойчивост на задържане на семената, 

като болшинството от тях са от класата на стандарта по добив. Много от тестваните 

линии надвишават стандарта Невена по способността им да задържат семената си на 

полето до достигане на пълна зрялост и при самото комбайниране на растенията. 

Посредством Comperrtz модел е определен критичния период за вредоносното 

влияние на плевелите върху добивите при фъстъци и сусам (фиг. 1). Влиянието на 

динамиката на нитратния азот върху добивния потенциал при фъстъците е установен с 

двуфакторен опит. 
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ЗФТК 10: ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ НА СОРТОВЕ ОРИЗ С 

ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ НА АБИОТИЧНИ И БИОТИЧНИ ФАКТОРИ 

През отчетният период са заложени за проучване, съхранение и репродуциране 

89 интродуцирани сорта ориз, от които са излъчени 16 образци по ранозрелост и ценни 

стопански качества. Направени са осем кръстоски и са отбрани елитни метлици от 25 

кръстоски. Произведени са предбазови семена за СИП ІІ година от сорт Аваля. 

Извършена е сравнителна характеристика на пет интродуцирани сорта. Сорт 

Луна успешно съчетава висока продуктивност, устойчивост на полягане, ранозрелост, 

формира дълга метлица, с голям общ брой зърна, маса на една метлица и зърното от 

нея. Физиологичната оценка позволи идентифициране на сортове с голяма листна площ 
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и с висок индекс на хлорофилно съдържание. При проучване влиянието на различни 

нива на засоляване върху характеристиките на покълването е установено, че най-

толерантен към засоляване по отношение на покълването на семената е сорт Гала, а по 

отношение растежа на прорастъците е сорт СL 34.  

Извършената фитопатологична оценка установи наличието на патогена 

Pyricularia orizae Cavara, причинител на пирикулариозата по ориза. 

При проучване на сортовата реакция спрямо оризовата нематода Aphelenchoides 

besseyi Christie не са установени  имунни образци, устойчив е само един сорт.  

 

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

ЗФТК 8: СЕЛЕКЦИОННО-ПОДОБРИТЕЛНА РАБОТА ПРИ ЗЪРНЕНО-

БОБОВИТЕ КУЛТУРИ (ОБИКНОВЕН ЗРЯЛ ФАСУЛ, ЛЕЩА, ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН 

ГРАХ И НАХУТ), НАСОЧЕНА КЪМ ПОВИШАВАНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА, 

ЕКОЛОГИЧНАТА ПЛАСТИЧНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ КЪМ АБИОТИЧНИ И 

БИОТИЧНИ СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

През 2020 г. изследванията на научния колектив са свързани с разработване на 

четири основни задачи: i) селекционно подобрителна работа при обикновен зрял фасул, 

зимен фуражен грах, леща и нахут; ii) мониторинг върху генетичното разнообразие в 

популациите на Sclerotinia sclerotiorum; iii) начално семепроизводство на внедрени в 

производството сортове зърнено-бобови култури.  

В резултат на проведените изследвания са постигнати следните по-важни 

резултати: 

Излъчена е селекционна линия (DG 9-11-1), превишаваща по продуктивност 

средния стандарт с 19.9 %, като средно за 2019 и 2020 г. превишението е с 8.1 %. 

Линията е с тип на хабитус IIa, подходящ за еднофазно прибиране, бели семена с 

абсолютна маса 369 g, висока устойчивост към раси 1 и 6 на причинителя на ореолов 

пригор, средна устойчивост към причинителя на бактерийно увяхване и раса 320 на 

причинителя на антракнозата. През 2021 г. линията ще бъде предложена за изпитване в 

системата на ИАСАС. През отчетната година е признат и вписан в сортовата структура 

на Р. България сорт обикновен зрял фасул “Пуклив две“. 

Селекционните линии нахут Пх 01-9 и Пх 08-1 превишават по продуктивност 

средния стандарт съответно с 61.2 и 30.7 %, като наблюдаваните разлики са 

достоверни. Средно за 2019 и 2020 г. линиите превишават средния стандарт съответно с 

24 и 26 % по продуктивност. Същите ще бъдат включени в изпитване към ИАСАС след 

намножаване през 2021 г. 

През 2020 г. кандидат сорт зимен фуражен грах “Добротица” успешно премина 

изпитване в ИАСАС, като за втора година превишава по продуктивност стандарта с 

14.3 %. Сортът е от тип „Афила“, с абсолютна маса на зърното 260 g. 

Резултатите от проучване генетичното разнообразие на Sclerotinia sclerotiorum в 

България показват значително вариране по отношение на вегетативната съвместимост и 

агресивност на изолатите, както между отделни полета и райони на страната, така и в 

едно и също поле. 

Осъществено е начално семепроизводство на 4 сорта обикновен зрял фасул, 2 

сорта зимен фуражен грах и един сорт леща. 
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Р 187: СЪЗДАВАНЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ И УСТОЙЧИВИ НА 

ХЕРБИЦИДИ ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД С ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ И 

УСТОЙЧИВОСТ НА СТРЕСОВИ ФАКТОРИ ЧРЕЗ СЪЧЕТАВАНЕ НА 

КЛАСИЧЕСКИ И БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ 

През 2020 г. научно-изследователската работа бе насочена към създаване, 

проучване и поддържане на работна колекция от самоопрашени линии слънчоглед. Тя 

включва линии с нормална цитоплазма (В линии) –  2450 броя, стерилни аналози на 

тези линии (А линии) – 320 броя и линии възстановители на фертилността (R линии) – 

3700 броя. В ДЗИ Ген. Тошево се поддържа при естествени условия на постоянен 

стационар единствената в България колекция от 250 образци от многогодишни видове 

от род Helianthus с официален регистрационен номер към FAO. Колекцията включва и 

около 200 образци от 7 едногодишни видове.  

В Конкурсни сортови опити са изпитани: а) 299 броя класически хибридни 

комбинации, 55 от тях са показали превишение над средния стандарт по добив семена и 

42 по добив масло; б) 313 броя имитолерантни хибридни комбинации - с по - висок 

добив семена от средния стандарт се открояват 22, а по добив масло 15; в) от групата на 

сулфо-устойчивите са изпитани 51 броя хибриди в КСО като само един е превишил 

средния стандарт по добив семена и два по добив масло. В Единен конкурсен сортов 

опит са изпитани 17 броя хибриди. От тях само 2 са превишили по добив масло средния 

стандарт и нито един по добив семена. Продължава работата по създаване на форми, 

линии и хибриди устойчиви на хербициди, което е сравнително ново направление в 

селекцията на слънчогледа в ДЗИ-Г. Тошево. Създадени са над 700 броя 

имитолерантни линии възстановители на фертилността и над 200 R линии от групата на 

сулфо-устойчивите. Над 70 са линиите закрепители на стерилността от 

имитолерантните и около 10 на сулфо-устойчивите. 

За втора година официално изпитване за БСК и РХС в ИАСАС преминаха 

хибридите слънчоглед ДАЛЕНА CLP, КРАСЕЛА и ГТС БОГИ. Само за РХС линиите 

възстановители на фертилността са N23R и N44R. Трите хибрида и двете линии за 

предложени за разглеждане и признаване от Експертна комисия към ИАСАС. В Русия 

бяха признати официално родителските линии слънчоглед 217А и KM852R – 

родителски компоненти на регистрирания хибрид Байкал. През 2020 г. хибрид Камелия 

бе регистриран в официалната сортова листа на Молдова. 

 

Р 188: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СОРТОВЕ ЗИМНА ОБИКНОВЕНА И ТВЪРДА 

ПШЕНИЦА, ТРИТИКАЛЕ И ЕЧЕМИК И НА ИЗХОДЕН СЕЛЕКЦИОНЕН 

МАТЕРИАЛ, СЪЧЕТАВАЩИ ОПТИМАЛНО КАЧЕСТВО И АДАПТАЦИЯ КЪМ 

ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ УСЛОВИЯ НА КЛИМАТА, ЧРЕЗ КОМБИНИРАНЕ НА 

КЛАСИЧЕСКИТЕ СЕЛЕКЦИОННИ МЕТОДИ С НЯКОИ БИОХИМИЧНИ И 

БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ 

Осъществени са 84 кръстоски зимна мека пшеница. В сортовите опити обемът е 

разпределен, както следва: КСО 90 линии, ПСО - 95 и КИ - 512. В системата на ИАСАС 

от зимна обикновена пшеница, група Б се изпитани три кандидат сорта: GT 20/28, GT 

10/20 и GT 883-5. Първите два са за втора година, а третият за първа. От група В се 

изпитани два кандидат сорта: GT 68 и GT 9-135. В конкурсен сортов опит преминават 3 
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линии тритикале, 12 линии са бракувани, а 83 линии, остават за изпитване в рамките на 

същото селекционно звено и през следващия период. С цел създаване на генетично 

разнообразие са направени нови 185 кръстоски тритикале. Отгледани са 14560 

потомства от поколения F3-F10, като са отбрани 839 нови линии за изпитване в 

контролен питомник. В рамките на контролен питомник са отгледани 779 линии, от 

които прибрани 247. От прибраните линии в по-горни звена са преминали 70. В 

сортовите опити с ечемик  обемът е разпределен: КСО 136 линии и сортове в пет 

повторения, ПСО 160 линии, Еко Опит(ЕО) 120 сортове и КИ 784 линии. Подаване на 

заявление за експертна комисия за кандидат сортовете пивоварен ечемик GT 1899 с 

наименование ''Сапфир'' и фуражен ечемик GT 1864 с наименование ''Тотем''. За втора 

година в системата на ИАСАС се изпитват сорт пивоварен ечемик GT 1902 и сорт 

зимен фуражен  GT 1692. Предложен за изпитване - първа година е зимен фуражен 

ечемик GT 1815 . 

 

АГРОБИОИНСТИТУТ – СОФИЯ 

ЗФТК 12: ПРОУЧВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И 

АДАПТИВНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СОРТОВЕ СОЯ   

Българските сортове соя са създадени за специфичните почвено-климатични 

условия на страната, наред с разработените агротехнологии. В България, в Опитната 

Станция по соята и зърнените култури /ОССЗК/, ССА в гр. Павликени  се създават 

български сортове соя, адаптирани към специфичната за страната агроклиматична 

среда,  с високо хранително и технологично качество на зърното. Основни фактори, 

ограничаващи производство на соя у нас са ниските пролетни температури края на март 

и първата половина на април, както и лятното засушаване, което в съчетание с високите 

температури и ниската относителна влажност под 40 % намалява добивите. Ниските 

пролетни температури са пречка за по ранното засяване на соята, което би спомогнало 

за избягване на летните горещини по време на цъфтежа. Целта на разработвания проект 

е сравнително изследване на български сортове соя Авигея, Ричи, Сребрина и Роса 

спрямо европейски стандарт по отношение на количествени и качествени показатели.  

Резултатите от първата година на полския опит по подбрани показатели, 

свързани с добива показват по-високи резултати за изпитаните български сортове 

спрямо сорта стандарт, като сорта стандарт ги превъзхожда  единствено по показателя 

маса на 1000 семена. Проучен е в процеса на азотфиксация в полски условия. По 

изследваните 4 показатели за оценка на азотфиксиращата способност българския сорт 

Сребрина е с най-добри показатели. 

Първоначалните резултати (през първата година) от проведените експерименти 

с третираните с ниски температури /средно 4 °С/ семена показват по високи стойности 

при растенията, получени от третирани семена спрямо тези от утвърдената технология. 

Количеството на изследваните метаболити свободни аминокиселини, мастни киселини 

и захари в повечето случаи е завишено в зелени и зрели семена от растения, 

произхождащи от третирани семена спрямо контролните. Изследваните нива на 

транскрипти от подбраните 6 гена показват по-високи нива на екпресия в зелени семена 

и листа в растения, получени от семена, третирани продължително с ниски 

температури. Установена е корелация между завишените нива на свободна захароза и 
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нивата на експресия на гена, кодиращ Invertase в третирани зелени семена и листа при 

сорт Изидор. Проведените наблюдения на полето и събраните проби от листа показват 

симптоми, които са определени, като бактериоза, бактериален пригор. Проведени са 

експерименти за изолиране на Phytophthora soyae от полето. 

 

ОЛ 5: ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИКРООРГАНИЗМИ, УСТАНОВЯВАЩИ 

ПАТОГЕННИ И ДРУГИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ ОТ 

ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЕКОСИСТЕМИ 

Растителните патогени причиняват болести по земеделските култури и горския 

растителен фонд и ежегодно са причина за значителни икономически загуби. Те 

представляват сериозна заплаха за националните и европейските агро- и горски 

екосистеми. Главната цел на проекта е проучване и характеризиране на патогенни и 

непатогенни видове микроорганизми, изолирани от горски и земеделски екосистеми. 

Основен приоритет е изследването на филогенетичните връзки между различните 

видове, както и установяване на кръга от техните потенциални гостоприемници. 

В рамките на проекта през първата година е направена морфологична 

характеристика на изолати Epicoccum nigrum с различен произход. Проучени са и са 

характеризирани няколко вида от род Phytophthora и е направен филогенетичен анализ 

на избрани изолати от колекцията на Агробиоинститут. Изследвана е патогенността на 

видове от род Phytophthora спрямо различни растения. Установена е степента на 

тяхната агресивност и са определени някои от потенциалните им гостоприемници. 

Идентифицирани са най-чувствителните на заразяване с изследваните видове 

Phytophthora тестирани растения. Определени са най-агресивните патогени, включени в 

проучването.  

Проучено е наличието на няколко вирусни патогена, в това число на Аpple 

mosaic virus (ApMV), Prune dwarf virus (PDV), Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) и 

Plum pox virus (PPV) по череша, вишна и слива. Визуално са обследвани дървета от 

производствени и опитни насаждения. Направен е серологичен анализ на взетите 

цветни/листни проби. Резултатите от тестове показват 29.0 % ниво на зараза (от общо 

823/239 заразени) на черешата с PNRSV и PDV, със силно преобладаване (95.0 %) на 

PDV. ДАС-ЕЛИЗА анализът на проби от листа показа много високо ниво на зараза 

(90.2 %) с вируса на шарката. 

 

ЗЕМДКТ 3: МЕТАБОЛИТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ 

ЗАСУШАВАНЕ ПРИ ВЪЗКРЪСВАЩИ РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО 

GESNERIACEAE   

Възкръсващите растения са способни да преживеят продължителен период на 

почти пълно обезводняване и да възстановят жизнеността си при рехидратация. Това ги 

прави много удобен модел за теоретични и практични проучвания на 

сухоустойчивостта при растенията. Целта на настоящия проект е да се проведат 

изследвания на метаболизма на растения от 4 възкръсващи вида – Haberlea rhodopensis, 

Ramonda serbica, Ramonda myconi и Boea hygrometrica, за да се натрупат познания за 

механизмите на устойчивост към засушаване. 
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През отчетния период основната активност е свързана с получаване и 

натрупване на растителен материал от изследваните видове. H. rhodopensis се отглежда 

от дълги години в АБИ по утвърдена процедура на микроразмножаване, както и ин виво 

при контролирани условия до достигане на размери, достатъчни за включването им в 

изследванията. Разработена е процедура за микроразмножаване на R. serbica от листни 

експланти на WPM хранителна среда и е осъществено успешно адаптиране за 

отглеждане ин виво в почва. Саксийни растения на R. myconi са осигурени от 

лицензиран производител в Швейцария и адаптирани към условията за отглеждане в 

оранжерия за нуждите на изследването. Растителен материал от B. hygrometrica е 

осигурен от групата на проф. Ксин Денг от Института по ботаника в Пекин, Китай. 

Прилагайки опита ни с H. rhodopensis е оптимизираана стрес системата за засушаване 

на саксийни растения, така че да е еднаква за всички изследвани възкръсващи видове. 

Работата по проекта е извършена в пълен обем, съобразно утвърдената Работна 

програма за първата година. 

 

ЗЕМДКТ 4: ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧНОТО И МЕТАБОЛИТНО 

РАЗНООБРАЗИЕ В ЕСТЕСТВЕНИ ПОПУЛАЦИИ НА БЯЛ РИГАН (ORIGANUM 

VULGARE SSP. HIRTUM) В БЪЛГАРИЯ 

Проектът включва комплексна оценка на генетичното разнообразие и 

разнообразието от летливи съединения в цветовете на растения от естествени 

популации на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum) в типични за вида региони на 

страната като региона на Кресненското дефиле и района на гр. Ивайловград (Източните 

Родопи). Предложеният проект има както фундаментален характер, изследвайки 

метаболитното разнообразие, генетичното разнообразие и структура на изследваните 

популации, така и приложен характер, давайки възможност за създаване на колекция от 

растения, отразяваща разнообразието на популациите при този вид. Получените 

резултати ще дадат възможност за стартиране на селекция и създаване на сортове с 

подобрени характеристики, използвайки наличното в естествените популации 

биоразнообразие. 

 

Р 178: ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ПРИ ЯГОДОПЛОДНИТЕ ВИДОВЕ – 

ОБОГАТЯВАНЕ, ИЗУЧАВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ГЕНОТИПОВЕ ЯГОДА И 

МАЛИНА 

Основна цел на изследването е изучаване на генетичните ресурси при 

ягодоплодните култури и създаване на нови генотипове ягода и малина, за да се 

определят най-подходящите за конкретните агроекологични условия. 

Поддържа се колекция от разнообразни ягодоплодни видове: ягода - 67; малина 

– 57; къпина - 6; касис - 58; червено, бяло и златисто френско грозде - 20; бодливо 

грозде - 9; арония – 1, йоща – 1. 

При сортоизпитването на ягодовите сортове, Clery се очертава като най-

раноцъфтящ и ранозреещ сорт, но с най-малък брой цветоноси и цветове на растение. 

Florence образува голям брой цветове и цветоноси, и е най-едроплодния сорт с висок 

добив. С отличен вкус и силен аромат са плодовете на Flamenco; Cupid се отличава с 

най-плътно плодово месо. Като сорт на неутралния ден Flamenco непрекъснато цъфти и 
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плододава до падане на първите слани. Броят на ягодовите хоботници /Rhynchites 

germanicus, Anthonomus rubi/ е твърде нисък, и не се отразява съществено върху добива 

на растенията. В селекционната програма е приложена междусортова и междувидова 

хибридизация. 

При малината са осъществени седем хибридни комбинации, включващи елити и 

български сортове с висока адаптивност. Поддържа се разнообразен генетичен 

материал, източник на ценни биологични и стопански качества. 

Интродуциран е един сорт бодливо грозде Freedonia. В сортоизучаване са 

включени три сорта касис (Borgunderbeere, Peris de Reson, Anger von Oeffelt) и един 

хибрид йоща /Ribes nidigrolaria/. И трите изследвани сорта касис се отличават с нисък 

добив. 

Българските малинови сортове Шопска алена, Български рубин, Самодива и 

Искра успешно се размножават in vitro върху основна MS хранителна среда, обогатена 

с 0,3 mg/l ВАР, 0,1 mg/l IBA и 0,1 mg/l GA3, съдържаща 6 g/l агар и 30 g /1 захароза. 

Най-висок мултипликационен коефициент и най-висока средна дължина на издънките 

са установени при сорт Искра, съответно 4.8 и 4.58 cm. Броят на субкултивиранията 

повлиява положително показателите дължина на издънките и коефициента на 

мултипликация. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ 

Р 193: ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ПРИ ЕЧЕМИКА 

И СЪЗДАВАНЕ НА СОРТОВЕ С ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ, ПОДОБРЕНО 

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО, УСТОЙЧИВИ НА БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ 

СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

Целта на проекта е селекция на нови сортове ечемик с повишена и стабилна по 

години продуктивност, подобрено качество на зърното, устойчивост на абиотични 

стресови фактори и на основните икономически важни болести, подходящи за 

отглеждане в условията на съвременното земеделие.  

През годината е създадено богато генетично разнообразие от нов изходен 

материал, нови перспективни линии и кандидат сортове фуражен и пивоварен ечемик, 

които са високопродуктивни, с подобрено качество на зърното, носители на висока 

студо- и сухоустойчивост, устойчиви на праховита главня и ленточна болест. 

Създадено е генетично разнообразие от дихаплоидни линии ечемик и от нови мутантни 

линии ечемик, които съчетават висока продуктивност и ценни биологични качества. 

В системата на ИАСАС са изпитани два кандидат сорта зимен двуреден ечемик 

– КТ328 и КТ336 за I-ва година и един кандидат сорт зимен многореден ечемик – 

КТ2211 за I-ва година. Признат по РХС е зимен двуреден ечемик сорт Китен. Заявено е 

издаването на сертификат за патентна защита на зимен фуражен ечемик Сиела, признат 

за оригинален сорт през 2019 г. 

 

Р 192: СЪЗДАВАНЕ НА ИЗХОДЕН МАТЕРИАЛ И НОВИ СОРТОВЕ ОВЕС С 

ВИСОКА АДАПТИВНА СПОСОБНОСТ И ПОДОБРЕНИ СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА  

Целта на проекта е създаване на сортове зимуващ, пролетен и голозърнест овес с 

висок потенциал на продуктивност, комплексна устойчивост към биотични и 
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абиотични стресови въздействия, с подобрено качество на зърното за направленията 

фураж и храни. 

През годината продължи обогатяването на специализираните колекции с нови 

генетични източници. Създаден е изходен материал с подобрени параметри по 

отношение на студоустойчивостта и сухоустойчивостта; с резистентност към 

патогените, причинители на основните болести при овеса; с намалена височина на 

стъблото, с подобрена устойчивост на полягане и ранозрелост. Налице са перспективни 

линии с продуктивност над стандартите и над нивото на най-разпространените сортове 

в страната. Селекционен успех е преодоляването на негативната връзка между 

продуктивност, нискостъбленост и ранозрелост. Създадени са мутантни линии с 

намалена височина на стъблото, подобрена ранозрелост и устойчивост на полягане, с 

продуктивност до 5-6 % над стандарта. Установени са възможностите на ин витро 

селекцията за повишаване устойчивостта на овеса към абиотичен стрес. Проучени са 

нови методи за тестиране по сухоустойчивост. Установенана е връзката между водния 

режим на растенията в полски условия, тяхната биологическа и агрономическа 

сухоустойчивост и поведението на растенията в посев. 

Проведено е агроекологично проучване за установяване на продуктивният 

потенциал и адаптивните възможности на български и турски сортове и селекционни 

линии овес в условията на Карнобат и Одрин. Данните показват специфична реакция на 

сортовете, в зависимост от условията на изпитване и селекция.  

Издаден е сертификат за патентна защита е новият сорт зимен овес Хектор, 

признат като оригинален сорт през 2018 година.  

 

ЗФТК 2: ОЦЕНКА НА ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЪРНЕНО-

ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ В РАЗЛИЧНИ АГРОЕКОСИСТЕМИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИ МЕТОДИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ЗДРАВОСЛОВНА ПРОДУКЦИЯ 

Целта на проекта е проследяване фитосанитарното състояние на зърнено-

житните култури в различните агроекологични райони; разработване на щадящи 

околната среда методи и средства за контрол на болести, неприятели и плевели; 

прилагане на комплекс от растителнозащитни мероприятия, обезпечаващи защитата на 

зърнено-житните култури и опазване на екосистемите. Проектът обхваща 5 задачи, 

включващи изследвания за възстановяване на почвеното плодородие с изполването на 

фуражни култури, оборски тор и люцернов клин; проучване на подходящите 

сеитбообръщения; естествено стимулиране на растежа, развитието и продуктивността 

на зърнено-житни култури, чрез подбор на сортовете, оптимални норми и време на 

сеитба. 

В резултат на изпълнението на заложените експерименти е проучено 

въздействието на различни технологични звена върху фитосанитарното състояние на 

агроекосистемите. Направен е фитосанитарен мониторинг в посеви от зърнено-житни 

култури, при биологично и интегрирано производство, в основните агроекологични 

райони на страната. Определен е видовия състав и численната динамика на полезната и 

вредната ентомофауна. Определен е видовия състав на плевелите и степента на 

заплевеляване в основните агроекологични райони на страната. Проучени са методи и 
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схеми за сортоподдържане при семепроизводство на зимен ечемик в биологично 

земеделие и запазване на фенотипна и генотипна чистота на ечемика. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА – КНЕЖА 

ЗФТК 4: ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ХЕТЕРОЗИСА, НАСЛЕДЯВАНЕ НА 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРИЗНАЦИ СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИ ЗА 

СЪЗДАВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НОВИ 

СТРЕСТОЛЕРАТНИ ГЕНОТИПОВЕ ЦАРЕВИЦА 
Получени са значителни по обем резултати от извършената работа с генотипове 

царевица от различни групи на зрялост, предвидени в работната програма. Получените 

добиви са представителни, като на някои места достигат над 1000 кг/дка. Въпреки 

известните затруднения от обективен и субективен характер, като цяло работата по 

заложените в проекта задачи е изпълнена.  

През отчетната година са получени резултати и нова информация за хетерозиса, 

наследяване на признаци със стопанско значение, както и за приложението на различни 

методи за създаване, подобряване и идентифициране на нови стрестолерантни 

генотипове царевица във връзка с получаване на нов изходен материал за селекция.  

За повишаване генетичното разнообразие при царевицата активно се прилагат 

различни методи: Създаване и подобряване на синтетични популации с полезни 

стопански качества в резултат на периодичен отбор; Използване на дихаплоидни 

популации за толерантност към сгъстяване на посева; Създаване и включване на нови 

генотипове царевица със специфично модифицирана скорбяла (амилозен и восъчен тип 

на зърното); Използване на самоопрашени линии и хибриди царевица, получени чрез 

прилагане на експериментален мутагенез и мутационна селекция. 

Чрез прилагане на леснодостъпни и приложими лабораторни физиологични 

тестове е оценена толерантността към осмотичен стрес на линии и хибриди царевица. 

Получена е информация за индивидуалната реакция на царевични хибриди от различни 

групи на зрялост към различна степен на сгъстяване: при понижена, оптимална и 

завишена гъстота на отглеждане за всеки генотип. Извършен е опит за безвекторен 

пренос на гени в генома на царевицата чрез интродуциране  на ДНК от трипсакум в  

царевични линии при използване на разработена за целта методика. Приложени са 

електрофоретични методи за установяване на полиморфизма на зеините на родителски 

линии и хибриди, изходни и мутантни линии за тяхната идентификация в процеса на 

селекция и за целите на семепроизводството, както и за използването им като белтъчни 

маркери. Проучена е реакцията на устойчивост на хибриди с различен вегетационен 

период към основните заболявания – листен пригор, обикновена главня, стъблено 

гниене и фузариоза по кочана. За определяне на закрепителните и възстановителни 

способности в различна степен набекрос са 30 самоопрашени линии. Установен е 

етапът на превод на ново поколение 13 царевични хибриди в М и С (ЦМС) и схемата на 

тяхното семепроизводство. В звеното по семепроизводство е предаден стерилния 

аналог и съответния закрепител М тип цитоплазма на майчиния компонент на новия 

царевичен хибрид Кнежа 320. 
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ЗФТК 5: СЕЛЕКЦИЯ, СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И СЕМЕПРОЗВОДСТВО НА 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИ ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ НА 

ЗРЯЛОСТ И НАПРАВЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Изследователските приоритети на проекта са насочени към: интродуциране и 

внедряване на нова плазма с цел разширяване на генетичния варианс на изходния 

материал за селекция; комплексна оценка на изходния материал, преди включването му 

в хетерозисната селекция, свързана от своя страна с оценка на комбинативната 

способност; корелационните зависимости между отделните признаци и добива; 

взаимодейстието генотип-среда; проучване на биологията на цъфтежа на отделните 

генотипове и др.; строга преценка на материалите и работа по намаляване влагата в 

зърното в момента на прибиране на новопризнатите хибриди; създаване на 

високодобивни хибриди със специфично детерминирани качества и такива устойчиви 

на икономически важни болести и неприятели; сортоподдържане и производство на 

предбазови и базови семена на родителските компоненти и хибриди на Института; 

производство на сертифицирани (F1) семена от наши търговски хибриди. 

За изпълнението на тези задачи в проекта са включени девет теми и десет задачи 

към тях.  

В агрометеорологично отношение 2020 г. не беше особено благоприятна за 

развитието на царевицата. За периода април-септември количеството на падналите 

валежи е 222.8 mm, което отнесено към средното за 55 год. период е по-малко с 36.7 %. 

Вегетационният период се характеризира с две основни засушавания – през април и 

август – септември. Първият период оказа влияние върху поникването и гарнирането на 

посевите, а второто върху наливането на зърното. Получените добиви в опитите са по-

ниски от тези на предходната година.  

Колекцията на Института по царевицата включва 2002 бр. образци, от които 

1700 самоопрашени линии, 120 синтетични и 182 местни популации. През отчетната 

година по план са презасяти и размножени 754 инцухт линии, 37 синтетични 

популации и 36 местни материали. С цел обогатяване на генетичното разнообразие на 

изходния материал за селекция и предотвратяването на стесняването на генетичния 

варианс, в селекционното поле е работено с 2844 потомства в процес на селекция и са 

използвани 43 нови източника. Размножени в достатъчно количество са 3701 

стабилизирани линии, компоненти на хибриди в различни етапи на проучване. 

В 71 изолационни полета са получени 3870 нови хибриди (тесткроси), които 

през следващата година ще се изпитват в ПСО. Размножени са и 250 перспективни 

хибриди за КСО, ЕСО и ИАСАС. В екологичните сортови опита са изпитани 124 нови 

перспективни хибриди, а в системата на ИАСАС – 11.  

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН  

Р 168: СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА ЦВЕКЛО, СОРГО, 

СУДАНКА, ЗАХАРНИ ФОРМИ СОРГО И СТЕВИЯ С УСТОЙЧИВО 

ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНА СУРОВИНА ЗА ФУРАЖ, ХРАНИ И 

БИОГОРИВО 

Агрометереологичните условия в района на Шумен през 2020 година се 

характеризират като извънредно неблагоприятни, с рекордни стойности за 
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продължителен воден дефицит. Получените резултати и точност на полските опити не 

позволяват коректен анализ на данните, което налага повторението им през следващия 

период.  

В направление „Селекция, сортоподдържане и семепроизводство на захарно, 

кръмно, полузахарно и салатно цвекло с подобрени технологични, фуражни и 

хранителни качества и устойчивост към стресови фактори и болести“ са изведени 

сравнителни опити за изпитване по продуктивност, качества на суровината и динамика 

на натрупване на биомасата, маточник за размножение на суперелити и компонентите 

на технически семенници, групи втора година от суперелити и пробни кръстоски. 

Сертифицирани за реализация са семена от захарно цвекло сорт Диекс. В резултат от 

изпитването в ИАСАС на кандидат сорт Тетраголд – тетраплоиден кръмен произход, с 

жълто оцветяване на корена е подадена заявка за признаване.  

В направление „Селекция на сорго с висока продуктивност и фуражни качества 

на зърно“ е заложен сравнителен опит и селекционен питомник за оценка по 

продуктивност на зърно, поддържане и обогатяване на генофонда от сорго. 

Произведени са базови семена и са сертифицирани технически семена за реализация от 

Максибел.  

Селекцията на захарно сорго, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса 

с високи качества за сочен фураж, биогориво и сладки сиропи включва сравнителен 

опит за изпитване по продуктивност на зелена маса, селекционен питомник и 

суперелитни групи за оценка на генофонда и репродукция на предбазови семена. От 

сорт Ендже са реколтирани семена за реализация. След изпитване по РХС и БСК в 

ИАСАС, Шуменско Сладко е признат като първия български сорт захарна метла за 

производство на маджун и биоетанол. Приета и е публикувана заявката за 

патентоването на сорта.  

За селекция на стевия с високо съдържание на стевиозиди е използван разсад от 

коренища, семена и резници от елитни клонове, с който е заложен сравнителен опит за 

изпитване по продуктивност и селекционен питомник за оценка и размножение. В 

условията на воден дефицит и неработеща лаборатория по тъканни култури, 

разработената схема за производството на елитен разсад за реализация на сорт Стела 

чрез репродукция от семена се доказва като ефективна алтернатива. 

 

ЗФТК 3: СЕЛЕКЦИОННИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ В УСЛОВИЯТА НА 

БИОЛОГИЧНО И КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Направен е отбор в F1 – F6 потомствата и е изведен конкурсен сортов опит с 87 

линии пшеница. Отчетена е устойчивостта към студ, суша и болести. Отчетен е добива 

на зърно. По добив на зърно 4 линии значително превишават сорт Авеню. В 

биологичното поле бяха засети пшеница сорт Венка 1 и тритикале сорт Колорит. 

Биологичното поле е разделено на парцели, като първия е свободен от третирания и се 

използва за контрола. Другите полета включват поле третирано с биодинамични 

препарати, поле третирано с биодинамични и биологични препарати и поле третирано 

само с биологични препарати. В биологичното поле са засети през есента пшеница и 

тритикале, а през пролетта цвекло, сорго и стевия. По отношение на тегло на зърното от 
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м2 пшеницата, отглеждана при биологични условия и комбинирано показва по-добри 

резултати. Показателят брой продуктивни братя е по-висок при пшеницата, третирана с 

биодинамични и биодинамични + биологични препарати. Тритикалето третирано с 

биодинамични препарати и в комбинация с биологични препарати има по-голям брой 

продуктивни братя, теглото на зърната от м2 и височината на растенията спрямо 

контролата. На екологично поле, с предшественик пшеница, е заложен опит със 

захарно и салатно цвекло. Измерена е продуктивността и сухото съдържание. 

Третирането с органични препарати предизвиква силен положителен ефект, който в 

повечето случаи превъзхожда ефекта на минералното торене. На екологично поле, с 

предшественик пшеница, е заложен сравнителен опит със суданка - сорт Ендже и 

захарна метла - сорт Шуменско сладко. Гъстотата на посева се повлиява по-слабо 

продуктивността в полза на гъстия посев, по-ясно изразено при захарното сорго и при 

по-късните откоси. Водният дефицит се отразява главно на по-късните фази на 

развитие и особено на 2-ри откос при изметляване. Гъстият посев е по-продуктивен, но 

при него се констатира, че под 50 % от растенията оформят метли. Изведен е 

сравнителен опит за оценка влиянието на гъстотата на посева и торенето върху 

продуктивността на зелена маса при изметляване и на зърно на сортове Максибел, 

Максиред и Ализе. Отчетени са продуктивността на зелена маса при млечновосъчна 

зрялост и на зърното при жътва на метлите в техническа зрялост. Достоверността на 

получените резултати е много ниска и разликите не са доказани, особено за показателя 

добив зърно.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ – РУСЕ 

Р 180: СЕЛЕКЦИЯ НА ПШЕНИЦА (Tr. aestivum L.), ЦАРЕВИЦА (Zea mays L.) 

ЛЮЦЕРНА (Medicago sativa L.) И СОРТОПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ И 

ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ И ЛЮЦЕРНА 

По селекция на пшеницата са изведени три конкурсни сортови опити със 105 

линии пшеница. Резултатите от всички опити показват, че 16 линии доказано 

превишават стандарта по добив на зърно, а 12 линии от КСО имат по-добри 

хлебопекарни качества спрямо стандарта. Определена е зимоустойчивостта на 

избраните, високодобивни кръстоски пшеница.  

По селекция на царевицата в колекционен питомник с общо 206 селекционни 

номера, включващ стабилизирани 82 линии, в процес на отбор за разпадане са 124 

селекционни номера, от които ще се отбират нови линии. Размножени са под изолатор 

50 хибриди, с цел получаване на хибридни семена и залагането им в ПСО. В 5 

предварителни сортови опити, за първа година, са заложени 100 нови хибриди, а в два 

конкурсни сортови опити са изпитани още 40 хибриди. Предварителните сортови опити 

показват, че 9 хибриди превишават по добив средния стандарт за група 300 по ФАО и 

17 хибриди - средния стандарт за група 400 по ФАО.  

По селекция на люцерната се поддържа колекция на люцернова зародишна 

плазма, включваща сортове, линии, half-sib потомства и родителски компоненти на 

сортове, създадени по поликрос метода. Извършена е оценка за жизненост на 14 

частично инцухтирани линии. По отношение на признаците височина на растението и 

продуктивност, характеризиращи жизнеността, три линии са проявили висока 
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фенотипна експресия. Девет експериментални популации, по добив свеж фураж и 

добив суха маса се изравняват със стандарта и доказано го превишават по добив на 

семена. Потомствата на 9 клонове люцерна, създадени при условия на ограничено 

свободно опрашване (поликрос) показват различна комбинативна способност по 

анализираните морфологични и стопански признаци. С високо протеиново съдържание 

(>23 %) се открояват три поликросни потомства (S11-34, 9P17 и 23-М). От проучваните 

сортове и синтетични популации, през втората вегетация, най-висок добив суха маса е 

реколтиран за кандидат-сорт Цвета и популация S 984.  

Извършено е и сортоподдържане на сортовете пшеница Венка 1 и Дунавия, 

пролетен овес сорт Алекси, полски фасул сорт Образцов чифлик 12, полски грах сорт 

Русе 1, фий сорт Образец 666 и сортовете люцерна - Приста 3 и Роли. Размножен е 

кандидат-сорта люцерна Цвета, изпитван за втора година в системата на ИАСАС. 

 

Р 181: СЕЛЕКЦИЯ НА ДЕСЕРТНИ И ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗА, 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВО И ЕКОЛОГИЧНО ЛОЗАРСТВО  

Съгласно работната програма на проекта, е извършена научноизследователска 

работа по 6-те тематични задачи и 28 подзадачи с основна цел: създаване на десертни и 

винени сортове лози чрез развиване на селекционния процес на съвременно научно-

методично ниво и използване на разнородна генетична плазма и проследяване 

измененията на някои количествени, качествени и физиологични показатели при 

третиране на лози с фитохормони и комплексни препарати.   

Продължи работата по сравнителното изпитване между клоновете, въз основа на 

което след обобщаване на получените досега резултати е излъчен за представяне пред 

ИАСАС най-добрият – клон 52/19 на сорт Мискет хамбургски. 

Наблюдавани са 4 хибридни десертни форми, които са показали много добри 

качества – висок добив, едри грозд и зърно и ще се проучват през следващите години. 

Подготвена е документацията и през 2021 г. ще бъде подадена за изпитване и 

признаване в ИАСАС безсеменната десертна форма 50-58. 

Проучвани са две елитни хибридни винени форми, резултат от селекционната 

програма в направлението по създаване на устойчиви на болести сортове. Подготвена е 

документацията и през 2021 г. ще бъде подадена за изпитване и признаване в ИАСАС 

винената форма 5-83. Сорт Мискет Викинг получи Диплом за победител в конкурс за 

иновации, проведен в рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 

2020.  

Наблюдавани са 3 инбредни десертни форми, откроили се с добри качества през 

предходните години, които ще се проучват по-подробно през следващите години за 

излъчване на кандидат-сортове. 

В направление „Подобрителна работа при лозата чрез създаване на устойчиви на 

болести сортове“ са наблюдавани и анализирани пет елитни инбредни винени форми с 

произход Storgozia I1, които са с потенциал за качествени сортове. 

Проучено е влиянието на екзогенни фитохормони при елитна селекционна 

форма 50-58. Проследени са измененията на някои физиологични показатели при 

третиране с комплексни препарати на лози от сорт Русенско без семе по отношение на 

електропроводимостта на листни мембрани, съдържанието на фотосинтетични 
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пигменти в листата на третираните растения и каталазната активност и е установено, че 

пръскането с двата препарата влияе разнопосочно върху съответно устойчивостта на 

лозите на екологичен стрес и фотосинтезата. 

За поддържане на генофонда на лозата и за нуждите на селекционната работа, са 

засадени на постоянно място 152 бр. лози от перспективни сортове и елитни 

селекционни форми. В базовите маточни насаждения за калеми се отглеждат 6,5 дка от 

сортовете, създадени в Института. Предбазовите подложкови маточници са 0,6 дка, а 

базовите подложкови маточници - 4 дка СО4. Сертифицираните подложкови 

маточници са на площ 1,45 дка (СО4, Кобер 5 ББ и Рупестрис дю Ло).  

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ – ЧИРПАН 

Р 179: СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПАМУКА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ГЕНПЛАЗМА И СОРТОВЕ ЗА УСТОЙЧИВО 

ПАМУКОПРОИЗВОДСТВО 

Приоритет на научните изследвания е създаването на нови ранозрели и 

високодобивни сортове памук, чието влакно се отличава с високи технологични 

качества, с високо залагане на плодните кутийки, устойчиви на ниски положителни 

температури, суша и болести. По проекта са разработени 8 основни задачи. 

Чрез съчетаването на методите на вътревидовата хибридизация и радиационния 

мутагенез са създадени генотипове памук, притежаващи значително по-добри 

показатели от стандартните сортове (линии 886, 885, 883, 876, 881, 870, 876, 867, 910, 

914, 892, 907). Високата продуктивност е съчетана с високи стойности по останалите 

стопански показатели. Чрез отдалечена хибридизация и прилагана беккрос технология, 

както и съчетаването ѝ с вътревидова хибридизация са получени линии с по-висока 

продуктивност от стандарта, с по-голяма маса на кутийката, с по-дълго влакно и с по-

висок рандеман на влакното (линии: 581, 701, 692, 572, 654, 661, 583, 721, 758). През 

годината сертификати получиха два нови сорта памук – „Перун“ и „Аида“. В системата 

на ИАСАС са представени за изпитване (РХС, БСК) 4 линии памук. 

От изпитваните сортове най-висока толерантност към засушаване показва сорт 

Пирин. Най-нисък процент на депресия на кълна и корена и респективно на обща 

депресия е отчетен при сортовете Чирпан-539 и Изабелл, което ги определя като 

толерантни към засушаване. Сортовете Аида, Егея и Нике имат висок процент на обща 

депресия и попадат в групата на чувствителните към воден стрес сортове. Условията на 

2020 г. бяха благоприятни за отбор на генотипове памук, притежаващи устойчивост и 

средна устойчивост към причинителя на вертицилийно увяхване, които могат да бъдат 

включени в селекционната програма за устойчивост на заболяването. Открояват се 

линии № 760 и № 489.  

Сортоподдържащата селекция и производство на висококачествен семенен 

материал е изведена с  три сорта памук – Чирпан-539, Хелиус и Филипополис.  

 

Р 191: СЕЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТВЪРДАТА 

ПШЕНИЦА – СЪЗДАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НОВИ 

ВИСОКОДОБИВНИ И СТАБИЛНИ СОРТОВЕ С ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА 

ЗЪРНОТО 
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През 2020 г. в конкурсно сортоизпитване (КСО) в 4 опита са изследвани 103 

линии и сортове твърда пшеница, а в предварително сортоизпитване в 3 опита – общо 

61 линии. В контролен питомник (микроопит) по стандартен метод са изпитани 100 

линии, а в селекционен питомник над 3350 линии. Включените в конкурсен сортов 

опит линии твърда пшеница показват много добри резултати, като линии Д-8148 и Д-

8405 са с най-висок добив за 2020 г. - 723.8 kg/da и 706.7 kg/da.  

Реколта 2020 г. се характеризира с добро качество по отношение на 

изследваните показатели количество суров протеин и добив на мокър глутен. В 

момента в ИАСАС се изпитват две линии твърда пшеница. 

През 2020 година линията Д-7763 е сертифицирана от Патентно ведомство за 

нов сорт твърда пшеница под името Виоми и е вписана в сортовата листа на България и 

Европа. Две селекционни линии Д-8159 (Дейче) и Д-8243 (Дечко) са представени пред 

Експертна Комисия за нови сортове твърда пшеница.  

При сравнителното изпитване през 2020 г. в Международен Сортов Опит с 

голям брой стари и съвременни сортове с разнообразен произход от различни 

селекционни центрове и държави от цял свят, като най-високодобивни се проявиха 

българските сортове: Сая, Предел, Хеликс, Тракиец, Виктория и Реядур с добиви 

между 798 kg/da и 706 kg/da. Стандартният български сорт Предел, сортовете от 

италианската селекция Cuspide, Claudio, Spartaco и френският сорт Anvergur се 

отличават с най-високо съдържание на жълти пигменти в зърното. По-голяма част от 

чуждестранните сортове и малка част от българските се характеризират със силен 

глутен, оценен чрез SDS седиментационния обем. В конкурсни сортови опити са 

изпитвани и 15 напреднали селекционни линии, получени чрез отдалечена 

хибридизация. Пет от линиите превишават по добив стандартния сорт Предел, две от 

тях го превъзхождат и по съдържание на жълти пигменти.   

Преобладаващата част от селекционните материали, изпитани за устойчивост 

към кафява (листна) ръжда и брашнеста мана попадат в категорията на чувствителните. 

През 2020 г. листните петна по твърдата пшеница най-често са причинени от 

Pyrenophora tritici - repentis, като 57 % от изпитваните генотипове попадат в 

категорията на средно устойчивите към този причинител. 

 

ЗФТК 11: ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА 

ПРОДУКЦИЯТА ОТ ПАМУК, ТВЪРДА ПШЕНИЦА И ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯТА 

НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЗВЕНА 

ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА ИМ  

В рамките на проекта са разработвани 11 основни задачи, а изследователските 

приоритети са насочени към: комплексна оценка на сортове памук, твърда пшеница и 

тритикале; агрономическа, екологична и икономическа оценка на продуктивния 

потенциал на отделните хибриди; влияние на някои листни торове и растежни 

регулатори, усъвършенстване борбата със заплевеляването, неприятелите по културите, 

като за целта се изпитват нови средства за борба и нови растежни регулатори, 

установяване ефективността на основни агротехнически практики. 

През 2020 г. от изпитваните торови норми, с най-голямо положително влияние 

върху добива от тритикале е прилагането на N12P12K8, а при памук - N16P4. При 
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комбинираната употреба на листни торове при памука се реализират по-добри добиви 

спрямо самостоятелното им използване. От биологично-активните вещества при 

памука положителен ефект е отчетен при субстанциите PGA1 и OKX10. За борба с 

вторичното заплевеляване на памука е изпитвано активното вещество 

трифлоксисулфорон-натрий. Най-висок добив суров памук е отчетен при сорт Чирпан-

539 - третиран два пъти през вегетацията с доза 1.5 g и третиран във фаза 4-5 лист с 1.0 

g. 

Най-голям добив зърно от тритикале се наблюдава под въздействието на 

минералното торене с 12 kg N/da в комбинация с листния тор – Лактофол О, внесен във 

фаза вретенене. Самостоятелното прилагане на листен тор Плантагра във фаза братене 

при сорт Бумеранг води до най-голямо завишение в стойностите на добив от зърно – 

23,8 % спрямо контролата.  

Проведено е агроекологично проучване на 10 сорта тритикале в 3 еколого-

географски района – Чирпан, Генерал Тошево и Садово. На базата на 

продължителността на фенологичните фази са установени брой дни с активни 

температури над 5 °C, сума на активните температури Σ tакт. °C, средна температура tср 

°C и сумата на валежите (mm). Отчетени са добив, продуктивност на посева и някои 

компоненти на добива за изпитваните сортове.   

Проведено е изпитване на влиянието на почвено-климатичните условия в района 

на Пазарджик върху растежа, развитието и добива на сортове твърда пшеница, 

селекция на ИПК Чирпан. За реколтната 2019/20 г. най-висок добив е отчетен при сорт 

Хеликс.  

Заложен е агротехнически опит с твърда пшеница с цел проследяване на 

влиянието на някои агротехнически мероприятия върху добива, елементите на добива и 

качеството на зърното. Четирите сорта са засети с три сеитбени норми и три дати на 

сеитба. 

Проучена е ентомофауната при памук, рапица, твърда пшеница, грах на 

биологично и конвенционално поле. При обследването са установени над 50 вида 

полезни и вредни насекоми и акари. Плътността на констатираните неприятели, с 

изключение на рапичния цветояд, е по-ниска от прага на икономическа вредност. 

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ – ПЛЕВЕН 

P 185: ГЕНОФОНД, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА ЖИТНИ 

ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 

Целите на проекта са: съхранение, поддържане и обогатяване на генофонда при 

многогодишни житни фуражни треви, сорго и суданка; създаване на нови сортове с 

висока продуктивност и екологична стабилност, високо качество на фураж и семена, за 

различни направления на използване; семепроизводство на авторски и високи 

категории семена. Проучват се 3 колекции с 35 номера (сортове, популации и 

екотипове) от 5 видове многогодишни житни треви с различен произход и плоидно 

ниво. Оценена е продуктивността на семена и за пасищен райграс в топ 4 са сортовете: 

Floris, Хармония, Melpetra и Тетрамис – те имат по-дълги класове, по-голям брой 

класчета, по-голям брой генеративни стъбла и по-голяма маса на 1000 семена, 

дълготрайни са и 75 % са тетраплоидни. За власатките: сорт Албена, екотип ИРГР – 
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Садово и селекционна популация Merifest–T, превъзхождат румънските сортове, а за 

образците ежова главица сорт Дъбрава и местен екотип Бекови скали са най-

продуктивни за семена. Разработени са критерии за отбор и диференциране на 

изходния материал за селекция по морфологични признаци, продуктивност на фураж и 

семена и качество на фуража в трите колекции чрез дисперсионен, корелационен, 

йерархичен кластерен анализ, рангове и индекси за обща адаптация. Извършва се 

характеристика по декоративни показатели на пасищен райграс, гребенчат житняк и 

червена власатка. С цел генотипиране на житни треви за сортова идентификация е 

оптимизиран метод за подготовка на проби листен материал от полски условия за 

изолиране на геномна ДНК. Установено е, че количеството на изолираната ДНК не се 

различава при температури на сушене 37° С и 55° С, но при 37° С разграждането й е по-

слабо. Не се наблюдават съществени разлики в ISSR профилите, препоръчва се сушене 

на пробите при 37° С в термостат или при стайна температура в епруветки, със 

силикагел. Потвърдена е тенденцията за по-малък брой полиморфни фрагменти при 

образци диплоиден и тетраплоиден райграс, което предполага по-ниско генетично 

разнообразие, в сравнение с останалите многогодишни житни култури. Сортовете 

пасищен райграс: ИФК Хармония; Тетрани и Тетрамис; гребенчат житняк Свежина и 

пустинен житняк Морава сe сортоподдържат и са налични висококачествени, 

автентични семена на селекционера. Реколтиран е Б посев от тръстиковидна власатка 

сорт Албена. Многогодишните житни треви в ИРГР-Садово са 98 образци. Извършена е 

морфологична и фенологична оценка на 33 образци ежова главица и 4 - италиански 

райграс. Създадени са перспективни мутантни линии суданка и сорго. Размножава се 

суданка № М 300/43 за официално държавно сортоизпитване в ИАСАС. Комбинациите 

на хербициди за вегетационно приложение: Аксиал 1, Акурат, Мерлин флекс и Биатлон 

4 Г, с БАВ - Супербиа и Панамин Агро са с висока селективност и могат да се 

използват в семепроизводни посеви на житняк сорт Морава, като средство за борба 

срещу плевелите.  

 

P 165: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СОРТОВЕ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА 

БОБОВИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 

Целта на проекта е обогатяване и проучване на генофонда от бобови фуражни 

култури, създаване на нови сортове, сортоподдържане и семепроизводство. За 

осъществяване на целта, проектът се разработва от 10 научни работници в т.ч. пет от 

ИФК - Плевен, трима от ИЗС - Русе и по един от ОСС - Павликени и ИПЖЗ - Троян.  

През 2020 г. започна официалното сортоизпитване в ИАСАС на нов сорт 

люцерна „ИФК КАРИНА” и сорт зимен фуражен грах „ИФК ТАНДЕМ”. За втора 

година се извършва селекционна оценка на 23 варианта люцерна в т.ч. три сорта, 

потомствата на 10 хибрида и 10 потомства от свободно опрашване на родителски 

компоненти на двойнолинейни хибриди. Получени са семена от отбрани генотипове 

люцерна с произход от пасищна люцерна № 3АS (3АS Syn1, 3АS L, 3АS В, 3АS H, 3АS 

M) в сенокосно и пасищно направление. За втора година се проучват 7 потомства 

звездан, сорт Търговище. Отчетена е 100 % преживяемост в началото на вегетацията и 

се наблюдава вариране в стойностите по проучваните показатели в зависимост от 

конкретните агрометеорологични условия. Приключи проучването на два основни 



25 

 

фактора при семепроизводство на кандидат сорт пасищна люцерна - агротехнически 

срок за прибиране на семената и междуредово разстояние. На седмата година от 

изследването от първи подраст по-висок добив семена се получава при люцерната, 

отглеждана при междуредие 50 cm в сравнение с 12,5 cm. В зависимост от 

междуредовото разстояние не се установяват достоверни различия при масата на 1000 

семена. Установена е, селективността на Пулсар Плюс при люцерна сорт Дара и 

червена детелина сорт Раян в годината на създаване на семепроизводните посеви. 

Пулсар Плюс в приложените дози не оказва фитотоксичен ефект при люцерната (бал 1) 

с изключение на най-високата доза – 240 ml/da, където се установява слаб 

фитотоксичен ефект – бал 2 (слаба хлороза), която бързо се преодолява. При червената 

детелина препарата оказва по-силен фитотоксичен ефект (бал 4). Добавяне на Панамин 

Агро в резервоарната смес по време на третиране на посевите с Пулсар Плюс, 

независимо от по-високите приложени дози предизвиква слаб стимулиращ ефект – по-

силно изразен при люцерната и по-слабо при червената детелина в сравнение с 

контролните варианти. Създаден е нов семепроизводен посев на площ от 30 da с 

люцерна сорт Дара. Осъществено е сортоподдържане на пролетен фий сорт Темпо и 

производство на авторски семена от кандидат сортове (люцерна ИФК Карина и зимен 

фуражен грах ИФК Тандем) на обща площ от 2 da.  

 

P 164: ОЦЕНКА, СЪХРАНЕНИЕ, ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ 

РЕСУРСИ ОТ SORGHUM VULGARE VAR. TECHNICUM И ТЕХНОЛОГИЧНИ 

РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУРАЖ И СЕМЕНА 

Проектът съдържа 3 теми и 15 научни задачи, и е на етап четвърта година от 

проучването. Работният колектив включва 15 учени в т.ч. ИФК – Плевен (8), ИЗ – 

Шумен (1), ИРГР - Садово (1), АУ – Пловдив (1), ОСС – Павликени (1) ИЦ-Кнежа (3) и 

СП ОЗСИР - Кърджали (1). За изпълнение на работната програма са изведени 8 полски 

опита в три еколого-географски района на Централна Северна България (с локации 

Плевен и Кнежа) и Южна България (Кърджали) с общ брой 224 варианти и един 

лабораторен опити за установяване алелопатичен ефект на ризосферна почва на 

люцерна, отглеждана под покров с видове от род Sorghum с 24 варианта и над 96 броя 

определяния. Залегналите задачи и мероприятия в работната програма за отчетния 

период са изпълнени с изключение на задача 3.4. (не е представен отчет). С 

изпълнението на настоящият проект се цели да се събере, систематизира и оцени 

генетичното разнообразие на местни популации Sorghum vulgare var. technicum [Körn.], 

дело на народната селекция и да се съхранят наличните генетични ресурси. 

Систематизиран е събраният изходен материал от техническо сорго (метла) и е 

диференциран по някои морфологични признаци, като работната колекция е допълнена 

с две местни популации техническо сорго (метла) и захарно сорго. В сравнително 

проучване в екологична мрежа с локации Плевен, Кнежа и Кърджали (образци Vercors, 

Prima, S14, G16, L18, MI 16N, Джъмбо стар и КН683А) е установена динамиката на 

формиране на добива свежа и суха биомаса, семена, класа на метлиците и др. 

Независимо от локацията на проучване най-голямо количество семена, свежа и суха 

биомаса от единица площ формира местната популация MI16N, която по комплекс от 

признаци е подходяща за използване в направление за производство на фураж и семена, 
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а най-дълги метлици с висока «класа» формира местна популация S14, подходяща за 

отглеждане, като суровина за индустрията, което е предпоставка за директното им 

използване в практиката или създаване на сортове с добри адаптивни способности. 

Получаването на хибриди както при видовете, така и в границите на род Sorghum е 

възможно. Хибридните растения при образци Sorghum vulgare var. technicum [Körn.] се 

отличават по хабитус, положение на метлицата, оцветяване на плевите, срок на 

узряване и др. Самостоятелното прилагане на хербицидите Лаудис ОД и Камикс 560 

СЕ оказват от слаб до умерено-силен Мерлин Флекс 480 СК и Спандис фитотоксичен 

ефект. Добавянето на биологично активни вещества, имуностимуланти, микроторове и 

други биоразградими съполимери в резервоарната смес при Лаудис ОД – 200 ml/da и 

Камикс 560 СЕ – 200 ml/da, намалява фитотоксичните изменения по растенията. 

Добавянето на биологично активни вещества Панамин Агро и/или Ефисойл Супербия 

към Лаудис OД - 200 ml/da във фенофаза BBCH 11-12 на културата, помагат за 

преодоляване фитотоксичния ефект от хербицида. Най-висок общ алелопатичен ефект 

IEDA/C(средно) на почва от ризосферната зона е установен при самостоятелно отглеждане 

на S. vulgare var. technicum както и отглеждане на люцерна под покров със S. vulgare 

var. technicum и на  S. bicolor + S. vulgare var. technicum, а най-нисък при самостоятелно 

отглеждане на M. sativa и S. sudanense.  

 

ЗФТК 6: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И 

ПРОУЧВАНЕ НА СОРТОВЕ ЗА УСТОЙЧИВО ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 

Проучват се тревнофуражни култури като компоненти в многогодишни тревни 

смески, подходящи съотношения за по-добър ботаничен състав на тревостоите, по-

висока и стабилна продуктивност на суха маса и получаване на фуражна маса с високо 

качество. Проследени са промяната на биометрични и физиологични параметри и 

продуктивността на люцерна, самостоятелно и в смески с ежова главица, след сеитба 

под покров на едногодишни бобови и житни култури. При бобови фуражни култури и 

тревни смески е определена вредата от някои неприятели. Получена е информация за 

качествени характеристики на сортове и образци бобови фуражни култури. Извършена 

е сравнителна биологична и стопанска характеристика на образци от едногодишни 

бобови култури и излъчени най-перспективните като селекционен материал, с 

възможност да се използват в селекцията като подходящи донори. В полски условия е 

проучен потенциалът за грудкообразуване на едногодишни (грах, фий, бакла, нахут, 

соя) и многогодишни бобови фуражни култури (сортове люцерна и червена детелина, 

звездан, еспарзета), както и на бобовия (-ите) компонент (-и) в тревни смески. 

Анализирани са данни във връзка с хабитуса на растенията, като е изследвана 

способността им да образуват грудки. Въз основа на морфометрията на растенията 

(надземна маса, коренова маса, показатели на грудките) са изчислени някои 

биометрични показатели на грудкообразуването. С проучванията върху елементи от 

технологията, сортовата структура на фуражни култури и техни смески се очаква 

нейното усъвършенстване. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – ПЛОВДИВ 

Р 189: СЕЛЕКЦИЯ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И ПРОДУКТИВНИ ЛИНИИ И 
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СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ  

През 2020 година са излъчени: пет едроплодни хибрида домати за свежа 

консумация и промишлена преработка; перспективни линии зелен и червен пипер, 

включително за мелене; нови хибридни комбинации оранжерийни краставици, 

тиквички, пъпеши, получени от хибридизацията на три сортотипа и междувидова 

хибридизация на видовете C. maxima и C. moschata; линии главесто зеле и броколи с 

устойчивост към презимуване, стрелкуване, по-кратка вегетация, високо съдържание на 

аскорбинова киселина и отлични вкусови качества; сортове и линии лук и праз с добра 

реакцията към дългосрочно съхранение; дребнозърнестта линия градински грах и 

четири селекционни линии картофи с къс вегетационен период, интензивно 

клубенообразуване, висок стандартен и общ добив, като е проучена пригодността им за 

индустриална преработка в помфрит и чипс. Предложен е нов кандидат сорт зимен 

чесън, отличаващ се с едри луковици и високо съдържание на сухо вещество. 

Потвърдена е възможността за получаване на променени растения от домати, 

пипер, пъпеши след сомаклонално вариране и in vitro мутагенеза, in vitro ембриогенез и 

in vitro андрогенеза. За изясняване трудностите, свързани с хибридизацията при местни 

популации домати са проведени цитологични изследвания и продължи прехвърлянето 

на гена за ядрена мъжка стерилност при пипер. Създадено е генетично разнообразие от 

изходни форми, характеризиращи се с толерантност на засушаване и високи 

температури (домати, зеле, грах, картофи); с устойчивост или толерантност на 

икономически важните за страната болести и неприятели – тютюнево-мозаичния вирус 

(домати, пипер), Pepper mild mottle virus (пипер), картофена мана (домати), алтернария 

(домати, пипер, зеле, картофи), бактериози (домати, зеле), вертицилийно увяхване 

(пипер), мана (зеле, картофи), листни въшки и листогризещи (зеле, броколи), грахов 

зърнояд, коренова цистообразуваща (картофи) и галова (домати) нематоди; колорадски 

бръмбар (картофи). Излъчени са селекционни линии за биологично производство на 

картофи и зеле, характеризиращи се с относително висока продуктивност, много добри 

морфологични и органолептични качества, и относително слаба възприемчивост към 

причинителите на икономически важни болести и неприятели. 

 

Р 190: ПРОУЧВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ 

РЕСУРСИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ 

Целта на проекта е да се проучват, поддържат и обогатяват генетични ресурси от 

зеленчукови култури и картофи, с оглед повишаване ефективността на селекционните 

програми. Реализирането му се осъществява чрез обмен на генетични ресурси и 

индуциране на нова генетична плазма чрез методите на класическата селекция, 

мутагенезиса и биотехнологиите. 

В проекта се разработват девет задачи, касаещи основни зеленчукови култури – 

домати, пипер, сем. Cucurbitaceae (краставици, дини, пъпеши, тикви и тиквички), сем. 

Alliaceae (лук, чесън, праз), сем. Brassicaceae (главесто зеле, колраби, броколи, 

карфиол, савойско зеле и декоративно зеле), сем. Fabaceae (градински грах, градински 

фасул и бакла), картофи от колекцията на ИЗК «Марица» Пловдив и Опитната станция 

по картофите в Самоков. С цел да се направи подбор на молекулярно-генетични 

маркерни системи за изследване степента на полиморфизъм на сортове домати от 
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колекцията на ИЗК „Марица“ са анализирани 9 български сорта домати с 18 

микросателитни маркери, локализирани в различни хромозоми от генома на Solanum 

lycopersicum L. на разстояние от 2.0 сМ до 115.0 сМ.  

 

ЗЕМДКТ 1: РАЗРАБОТВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ 

Целта на проекта е разработване на съвременни технологии за отглеждане на 

нови български сортове, чрез оптимизиране на основни технологични елементи. За 

подобряване на качествените показатели при разсад от домати, пипер и зеле са 

изпитани три варианта на обогатяване на торфо-перлитен субстрат. С най-високи 

стойности на индексите на растеж е разсадът и за трите култури при включването на 

Duramon Dynamic и Еfisoil Renovation в състава на субстрата, следван от приложението 

на Лумбрикал 25 % обемно. 

В полски опити с домати, сорт Копнеж F1 и сорт Прометей и пипер, сорт 

Ивайловска капия най-високи добиви са отчетен при използване на течни торове и 

сребрист мулч при схема 120+40/40 см за сорт Копнеж F1; 120+40/20 см за сорт 

Прометей и 120+40/10 cм – сорт Ивайловска капия. Ефектът от приложение на 

биопрепаратите триходермин и глиокладин върху фитосанитарното състояние на 

посева е над 50 %. Най-ниско разпространение на вирусните болести при пипера е 

отчетено при сребристия мулч при вътрередово разстояние от 10 и 15 cм. 

В условията на ИЗК „Марица” за главесто зеле, сорт Пълдинер, рано полско 

производство, при капково напояване се препоръчва схемата 100+60/40 cм и торене с 

минерални торове или вермикомпост. Аналогични са резултатите за условия на 

Кюстендил, но при гравитачно напояване. Използването на Хумустим при схема 

100+60/50 cм повишава съдържанието на сухо вещество и аскорбинова киселина. 

В полски условия с пипер, сорт Ивайловска капия и домати, сорт Копнеж F1 е 

установена много добра биологична активност на продуктите Синеис 480 СК и Екзалт 

25 СК срещу трипсове. Продуктите за растителна защита Кораген 20 СК, Амплиго 150 

ЗК, Ланат 25 ВП и Екзалт 25 СК имат много добра ефективност срещу доматения 

миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick) и памуковата нощенка (Helicoverpa armigera 

Hb.) при домати. 

Установено е, че за условията на гр. Самоков с най-висока продуктивност 4200 

кг/да е сорт Надежда 25, следван от сорт Орфей, като е отчетена и висока полска 

устойчивост на вирусни болести.  

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО – ПЛОВДИВ 

Р 183: СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ЧЕРЕША, ПРАСКОВА И НЕКТАРИНА 

През 2020 г. регистрирането на основните 16 фенологични фази е проведено при 

37 черешови сортове и елити. Началото на вегетационния период настъпи между 22.02. 

и 01.03. Открояващо късноцъфтящи се оказаха сортовете Джорджия и Кристалина, при 

които цъфтежът стартира на 13 и 15.04. През 2020 г. сезонът на зреене на черешите 

стартира на 16.05 с най-ранния нов черешов сорт Косара, като групата на най-ранните 

сортове включва още Розита и Рита, както и елитите 6-9, 6-38 и 6-27. Данните от 
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биометричните анализи показват, че най-едри (над 11 гр.) са плодовете на сортовете 

Съмит и Феровия.  

Настъпването на основните фенологични фази бе наблюдавано при 42 сорта 

праскови от всички помологични групи. Началото на вегетационния период бе 

регистрирано на 14.02. при сортовете Джулай лейди и Сънфрий. Пълното узряване на 

плодовете от групата на много ранните сортове настъпи през третата десетдневка на 

юни, като първи – на 19.06. узряха плодовете на сорта Флавия и елитите 15-131 и 15-

132. Плодовете на много късните сортове узряват през септември и октомври. 

Установено бе, че тази група е най-малобройна и включва сортовете Евмолпия, Късна 

Асеница, Морсиани 90, Тесфрий, Петра, Тарди бел и Октомврийска 2.  

От резултатите на научната дейност на ДП НПЦ – ОСЗ ХАН КРУМ е видно, че 

сортовете, облагородени на клонова подложка GF 677 се характеризират с по-добри 

растежни и репродуктивни прояви. 

 

Р 184: СЕЛЕКЦИЯ НА СЛИВА И КАЙСИЯ НАСОЧЕНА КЪМ 

УСТОЙЧИВОСТ НА ВАЖНИ БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

Критичните спадове на температурите от 8 април (-2,5 °С) и 16 април (-1 °С) 

доведоха до измръзване на плодни пъпки и цветове. При проучваните сливови сортове 

е установен процент на измръзване от 0 % при сорта Питещиан до 100 % при Храмова 

ренклода и Йойо. За поредна година се потвърждава чувствителността на плодните 

пъпки и цветовете на сорта Йойо към повратни пролетени мразове. Повредите при 

новите сортове на института са съответно при Пагане-39 %, а при Сирма 40 %, което не 

попречи от тях да се получат високи добиви. С най-едри плодове от всички изследвани 

сортове е Пагане - 77,69 g. С най-атрактивен външен вид са плодовете на сортовете 

Хаганта и Чачанска ранна, следвани от Гарденовци, Робеле и елит 2-115. С най-

атрактивен и интензивен аромат от всички оценени плодове при сензорния анализ е 

елит 1-14. Съшият елит е и с най-балансиран вкус и най-висока обща балова оценка. 

При кайсиевите сортове мразовете причиниха пълно пропадане на реколтата. Въпреки 

това единични плодове бяха получени от общо 24 сорта, 10 елита и 6 хибрида. 

Селекцията при кайсията и междувидовата селекция (плъмкоти) бяха компрометирани 

от пролетните мразове. При селекцията на слива от опрашените 6217 цвята са получени 

общо 97 костилки, поради същите климатични причини. При серолотични и 

молекулярни изследвания е установено, че сливовите сортове Йойо и Топгигант плюс 

присадени на подложка Доцера 6 при заразяване с вируса на шарката, в условията на 

естествен инфекциозен фон, проявяват смесен тип биологична реакция - 

свръхчувствителност, но едновременно с това и системни симптоми. Това е нова 

научна информация за използваната подложка. Чрез PCR анализи е установено, че 

проби от три хибридните кайсиеви семейства реагират положително за Candidatus 

Phytoplasma pronorum, причинител на болестта хлоротично листно завиване по 

кайсията. Пробите са взети от дървета със симптоми. Тази информация е първична, но е 

важна за целите на селекцията. 

 

ОЛ 1: НОВИ ПОДХОДИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТАНДАРТЕН И 

СЕРТИФИЦИРАН ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 
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През отчетния период са проведени експерименти, касаещи елементи от 

производството на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, отглеждан 

в контейнери. Установено е, че е възможно размножаване на овощните видове ябълка, 

круша, череша, слива и праскова, по време на зимния им покой, посредством 

инсталация с водно отопление. Произведените растения бяха засадени в контейнери и 

отглеждани на открито в засенчени полета и в депо-изолатор. Опитните растения, 

включваха 6 вида подложки (GF 677, Мyrobalan 29С, Mahaleb, М9, OHF 333 и 

MaxМa14) и присадени растения от 6 овощни вида, а именно - ябълка, круша, слива, 

череша, праскова и кайсия. Определени са торовите норми, водещи до получаването на 

подложки, годни за окулиране и на присаден овощен материал, отговарящ на 

критериите за продажба.  

Проведени са визуални наблюдения и серологични тестове (ELISA) на базовия 

материал от 9 черешови и 26 сливови дървета, отглеждани в депото-изолатор. 

Проследени са физиологичните прояви на растенията, отглеждани в контейнери – 

подложки, присадени растения и маточни растения в депо-изолатор. Налице е 

тенденция за по-добро функциониране на фотосинтетичния апарат при растенията от 

варианти на торене III и IV, изразяващи се в по-високи стойности на индексите на 

производителност (PIabs и PItotal). Предстои обработка на останалите физиологични 

показатели. Съгласно работната програма са разработени ефективни схеми за 

растителна защита в маточните градини, засенчените полета и депо-изолатара. 

Опитните растения са отглеждани с минимален брой третирания и избор на подходящи 

препарати, съобразени с овощния вид, сорт и условията на отглеждане. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ 

Р 176: СЪХРАНЕНИЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ ПРИ 

ЯБЪЛКАТА И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ СЕЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ 

Проведени са проучвания върху биологичните прояви на 32 сорта и 28 ябълкови 

хибрида, отглеждани в колекционните насаждения на Института. Началото на 

вегетационния период започва най-рано при дърветата на Retina, а най-късно при 

Golden Delicious. При хибридите началото на вегетационния период започва най-рано 

при 1/16, а най късно при 2/4. Сортовете Марлена, Мартиника, Pink Lady и Gold 

Millenium цъфтят най-рано, а най-късно - Елегия, Горана и Хибрид 152. По срок на 

узряване Rubin и хибриди 1/14 и 2/17 са летни, а Reglindis, Retina, Gold Millennium, 

Remo, Primera, Sansa, Delfloga и хибрид 2/8 са есенни. Всички останали са зимни 

сортове. Дърветата на Free Redstar, Rubin и хибриди 2/37; 1/31 и 2/40 проявяват силен 

растеж по отношение напречното сечение на ствола, а типично слаборастящи са тези на 

Pacific Rose и Хибрид 9. С най-висока родовитост се открояват дърветата на Прима, 

Oringe, Reglindis, Pinova, хибрид 1/23 и Free Redstar. Най-едроплодни са сортовете 

Бесапара, Елегия, Горана Primera, Renora и Granny Smithи, от  хибридите 1/5; 2/8; 1/20 и 

2/30 с маса на плодовете от 203 до 363 g и формират най-голям процент плодове от клас 

'Екстра' (90-100%). С най-голяма плътност е плодовото месо на Pink Lady, Oringe, 

Семеначе от Горановци, Yanga 1, Марлена, и хибриди 1/35, 2/17 и 2/38. Най-голям 

процент сухо вещество и захари се съдържат в плодовете на Pink Lady, Rewena, Хибрид 

152 и 2/37. Титруемите киселини са с най-ниски стойности при хибрид 1/3, а с най-
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високи при 1/7. Проучваните сортове и хибриди проявяват различна чувствителност 

към струпясването. Извършени са 17 кръстоски с участието на хибриди и сортовете 

Голд Милениум, Златна резистентна и Флорина с цел установяване на подходящи 

опрашители за хибридите и за получаване на нов генетичен материал. Икономическите 

показатели брутна продукция и нетен доход са с най-високи стойности за Reglindis, 

Golden Delicious, Oringe и Горана, а при хибридите 2/14, 2/8 и 2/17.  

 

Р 177: ПРОУЧВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ 

РЕСУРСИ ПРИ ЧЕРЕШАТА И ВИШНАТА 

Научно-изследователската работа е провеждана в две направления: а) 

интродукция, селекция и сортоизучаване на нови черешови и вишневи сортове и елити 

при почвено-климатичните условия на Кюстендил и б) отбор на подходящи 

сортоподложкови комбинации. Наблюденията и изследванията включват 41 сорта 

череши, 17 черешови елита, 19 сорта вишни и 26 сортоподложкови комбинации, вкл. и 

с използването на междинници. В опитните парцели е прилагана стандартна 

технология за отглеждане на плододаващи череши, респ. вишни. Проведени са 

фенологични наблюдения върху фазите на цъфтежа, узряването и листопада при 

проучваните сортове, елити и сортоподложкови комбинации. Отчетени са растежните и 

продуктивни прояви на дърветата, направени са биометрични измервания и химичен 

анализ на плодовете. Проследена е реакцията на отбрани черешови сортове и елити към 

стресови абиотични фактори – студоустойчивост при контролирани условия (-15 ºС, -20 

ºС, -25 ºС); след късен пролетен мраз (-3 ºС) и към засушаване чрез определяне на 

листния воден потенциал. Определена е чувствителността на сортовете към патогенни 

гъби, причинители на гниене при овощните видове. Извършени са серологични тестове 

чрез DAS-ELISA за определяне на вирусния статус на черешови дървета, използвани 

при хибридизацията. Проследена е популационната динамика на основните неприятели 

при черешата и вишната. Направена е и икономическа оценка на изследваните 

сортоподложкови комбинации при черешата. Генофонда на Института е обогатен с 10 

нови черешови сорта.  

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ –

ТРОЯН  

ЗФТК 7: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНА ФУРАЖНА ПРОДУКЦИЯ ОТ ИЗКУСТВЕНИ 

ТРЕВОСТОИ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ 

Проектът включва научни изследвания, свързани с проучване на елементи от 

технологията за производство на биологична фуражна продукция от изкуствени 

тревостои в планинските райони. Той се разработва в две теми, като през 2020 г. са 

отчетени 10 задачи.  

По Тема 1 „Изпитване на сортове и популации фуражни тревни видове, 

подходящи за получаване на биологична продукция при планински условия” са 

проследени: биологичната, морфологична и качествена характеристика, както и 

продуктивността на видове и сортове многогодишни житни и бобови ливадни треви с 
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различен произход, отглеждани самостоятелно и в смески при планински условия. 

Проучени са сортове пасищен райграс в направление продуктивност и качество на 

фуража. Установено е, че смеска Dactylis glomerata L. - Trifolium pratense L. е с най-

висок добив на суха маса. Червената детелина и люцерната реализират най-висока 

продуктивност и най-високо участие на растенията в тревостоя. 

Тема 2 „Технологични звена за производство на биологична фуражна продукция 

от естествени и изкуствени тревостои в планинските райони” включва проучване на 

биоторове върху тревостои от звездан, пасищен райграс и такива с преобладаващо 

участие на житни треви. 

Биоторовете Нано сяра и Панамин АГРО благоприятстват развитието на 

тревостой от пасищен райграс, а листният тор Fertileader Axis при посев от звездан 

повишава добива на зелена и суха маса и процентното участие на звездана в тревостоя. 

От проучените пасищни смески най-високодобивна е смеската пасищен райграс  и 

звездан.  

Изследвано е влиянието на хербицидите Калам и Фокус ултра върху 

селективността, степента на заплевеленост и продуктивността на самостоятелен посев 

звездан и е установено положителното влияние на Фокус ултра, което го прави 

подходящ за приложение в практиката. 

  

ОЛ 2: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБНОПЛОДНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ВЪРХУ СЛАБО-

ПРОДУКТИВНИ ЗЕМИ 

Разработването на отделни елементи от технологиите за създаване и 

реколтиране на насаждения от дребноплодни овощни видове у нас е изключително 

актуално и поради зачестилите през последното десетилетие засушавания. Друг 

основополагащ фактор за разработването на тези агротехнически прийоми е, че голяма 

част от територията на страната ни е съсредоточена в предпланинските и планински 

региони. На тази база е извършен мониторинг и оценка на природно-климатичните 

фактори, влияещи на почвеното плодородие. 

Създадено е насаждение от къпини Хулторнлес, с произведен посадъчен 

материал в лаборатория за клонално микроразмножаване в ИПЖЗ-Троян. Разстоянията 

на засаждане на растенията са 3.00/1.50 m. Междуредията са естествено затревени, а 

вътрередовата площ се поддържа в черна угар. Предстои през следващата година да се 

проследят вегетативните и репродуктивните прояви на растенията. 

Направена е оценка на запасеността на почвата и торопотребността на овощните 

растения в колекционно насаждение. Резултатите показват, че преобладават киселите 

почви с ниско съдържание на хумус и растенията се нуждаят от торене с някои от 

основните хранителни елементи. 

Оптимизирани са методите за in vitro размножаване на боровинки. Определено е 

влиянието на генотипа, хранителната среда и растежния регулатор върху 

вкореняването на някои сортове боровинки. 

Изпитани са системи за контрол и борба срещу болестите и неприятелите при 

някои ягодоплодни култури. Установени са болестите и неприятелите с най-значим 
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икономически ефект върху растенията. Продължават наблюденията за опасния 

вредител по ягодоплодните култури Drosophila suzukii Matsumura. 

 

ОЛ 3: ПРОУЧВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНЕТИЧНИ 

РЕСУРСИ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СОРТОВЕ И ХИБРИДИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ, 

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ 

Извършени са експедиционни обследвания в Централния Старопланински район 

за откриване на местни сортове и форми от род Prunus, Malus, Cerasus и Cornus. В 

проучваните региони на Дряново, Трявна, Троян и Априлци е установен значителен 

набор от представители и голямо разнообразие на форми джанки, сливи, череши, 

вишни, дрян и ябълки. Изследвани са основните биологични особенности и 

морфологични характеристики на дърветата. Установено е проявлението на 

икономически важните болести при проучваните видове за климатичните условия на 

2020 година. Събрани са проби от плодове и са проучени при лабораторни условия 

техните качества и химическия им състав. Отбрани са ценни форми от наблюдаваните 

овощни видове. Установени са форми с повишена устойчивост на болести, подходящи 

за биологично плодопроизводство. 

Продължи издирването и наблюденията на представители от сортотипа на 

Кюстендилската синя слива. През 2020 година в отделни месторастения, дърветата бяха 

много добре натоварени с плодове, но поради нападение от Plum Pox Virus, плодовете 

опадаха преждевремено и плододаването беше слабо. Отбрани са и форми, при които 

плодовете достигнаха беритбена зрялост без да окапват и влошават качествата си.  

При изведеното проучване на местните растителни ресурси от род Cornus са 

установени плодове с овална, цилиндрична, яйцевидна, крушовидна и удължена форма. 

Оцветяването на плодовата кожицата варира от жълто до различни нюанси на 

червеното. Теглото на плодовете е от 2.5 g (жълтоплоден) до 7.8-8.4 g (червени 

едроплодни форми). 

По-голямата част от наблюдаваните в района представители от генетичните 

ресурси от род Malus domestica са къснозреещи - плодовете им достигат беритбена 

зрялост през октомври. 

В селекционните сливови градини се поддържат и се изпитват 360 хибридни 

растения, 35 интродуцирани сливови, 15 джанкови сорта, 10 интродуцирани ябълкови 

сорта, 6 интродуцирани черешови и 2 вишневи сорта. Проучени са биологични 

особенности и морфологични характеристики на плодовете и дърветата. Установени са 

форми толерантни на основните болести. Излъчени са 10 елита и един кандидат сорт 

Божидара. 

В Института в Троян се поддържат плодово-лекарствените култури облепиха, 

хеномелес, арония; 15 малинови, 3 къпинови сорта и сортове касис с произход 

Германия, Беларус, Швеция, Русия и Канада. Проучени са основните фенологични 

особености от развитието им при условията на 2020 година. Установена е 

чувствителноста им към антракноза и американска брашнеста мана за климатичните 

условия на 2020 година. За периода на изследване не са регистрирани устойчиви 

сортове и форми от дребноплодните овощни видове. Отбрани са ценни генотипове 

японска дюля с по-висок добив и богати на биологично активни вещества плодове. 
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ОЛ 4: ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, 

ОТГЛЕЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА УСЛОВИЯТА НА 

ПРЕДБАЛКАНА 

Основните цели на проекта са:  

 създаване на моделни насаждения от дървесни овощни видове за обновяване и 

разширяване сортимента на ИПЖЗ Троян с нови сортове; 

 размножаване, съхранение и внедряване на интроцуцирани сортове ябълки и 

сливи, подходящи за отглеждане при планински условия; 

 разработване на методи и технологии за устойчиво производство на плодове и 

продукти от тях. 

Направени са наблюдения върху климатичните фактори, като за 2020 г. 

вегетационната сума на валежи е 382,6 mm, което е най-ниска стойност, отчетена за 

последните десет години.  

Фенологичните наблюдения за определяне реакцията на растенията спрямо 

климатичните условия, с цел установяване промените на климатичните фактори през 

последните години, за условията на Троян, са направени при сливовите сортове 

Катинка, Тегера, Ч. лепотица, Ханита, Стенлей, Йойо, Елена.  

Създадено е новото моделно насаждение с 15 сорта сливи и 3 сорта райска 

ябълка, на площ от 8 da на територията на ИПЖЗ Троян, където надморската височина 

е 436 m, изложението на склона е северозападно при наклон 5-6º.  

Провежда се постоянен мониторинг за проява на икономически значимите 

болести и неприятели и се изпитват нови средства за растителна защита, приложими в 

технологиите за биологично производство. Това са биологично сертифицираните 

фунгицидно действащи препарати на фирмата Green Smile: Amynelos, Grafox, Myel 

complex, Kuore Cristal, Demolution, Gescen, Alud и Molek. При сливовите сортове 

Чачанска лепотица, Ханита, Елена, Катинка и Стенлей се проследява ефекта върху 

червени листни петна (Polistigma rubrum), ръжда (Tranzschelia pruni spinose) и сачмянка 

(Stigmina carpophila), при череши и вишни за цилиндроспориоза и сачмянка, при 

ябълки - за струпясване и брашнеста мана. 

Изучават се морфологията, биометрията, химичния състав и биологичните 

свойства на плодове от различните овощни видове и сортове, като е установено, че 

общият полифенолен профил (mg/100 g) при пресни плодове, преди замразяване, след 

размразяване и след сушене е с по-високи стойности при сливовия сорт Стенлей. 

Поддържа се и се разширява базовата маточна градина за калеми, като стриктно 

се следи здравния статус на маточните дървета и произведения в разсадника посадъчен 

материал. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО – ПЛЕВЕН 

Р 170: ПОДОБРЯВАНЕ СОРТОВИЯ СЪСТАВ ПРИ ЛОЗАТА ЧРЕЗ 

МЕТОДИТЕ НА ХИБРИДИЗАЦИЯ, КЛОНОВО-САНИТАРНА СЕЛЕКЦИЯ И 

ИНТРОДУКЦИЯ 
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В направление хибридизация продължи проучването на стопанските качества на 

група новоселекционирани десертни елитни хибридни форми. Всички те се 

характеризират със средно големи до големи по размери гроздове, дребни (при 

безсеменните) до едри и много едри зърна и типично добре изразено оцветяване на 

кожицата на зърната. Дегустационната характеристика на гроздето им ги представя 

като подходящи за консумация в свежо състояние, а безсеменните като перспективни и 

в направление производство на стафиди. С най-добри стопански качества, през периода 

на проучване, се отличават елитните хибриди Б 16-24, Б 16-31, Б 17-41, Б 17-28, Б 17-

14, Б 17-15, Б 17-16 и Б 17-1. Като резултат от дейността в това направление са 

утвърдени три новоселекционирани десертни сортове лози – Найден (червен), Йоанна 

(бял) и Миро (бял). В направление клонова селекция е проведено сравнително 

ампелографско проучване на 5 български и 8 интродуцирани клона от различни винени 

сортове. На всички клонове е направено ботаническо описание, от което се установи, че 

те се отличават от популацията на съответния сорт основно по големината и формата 

на грозда. С по-високи стойности по показателите, определящи родовитостта, добива и 

качеството на гроздето и виното се отличават клоновете Просеко ESAV19, Албана Р4 и 

Мискет врачански N12. Като резултат от дейността в това направление са утвърдени и 

два нови клона - Мискет Отонел N10 и Гъмза N5. През периода продължава и 

изследването на вегетативните и репродуктивни прояви на винените сортове Рубин, 

Сторгозия и Кайлъшки рубин, присадени върху четири различни подложки. По 

повечето от най-важните ампелографски показатели, характеризиращи действителната 

родовитост, добива и устойчивостта към стресови фактори, с по-високи стойности се 

отличават междувидовите сортове Кайлъшки рубин и Сторгозия, присадени на 

подложките 110 Richter и 44-53 Mallegue. Подложката СО4 (контрола) се характеризира 

с най-ниски стойности при по-голяма част от стопански най-значимите показатели и 

при трите присадени върху нея сорта. В ИЗ-Кюстендил, в направление интродукция, се 

проучва влиянието на някои зелени резитби върху продуктивността и качеството на 

гроздето от семенни и безсеменни десертни сортове лози. Всички варианти с 

приложени зелени резитби са с доказано по-високи стойности на основните 

биометричните показатели спрямо контролите. При сортовете, нормирани с 5 и с 8 

грозда на лоза се увеличават средната масата на грозда и зърното, както и техните 

размери спрямо лозите с 12 грозда и контролите. Филизенето индуцира най-добро 

развитие на зърната при сортовете Велика и Ряхово, а колтученето при Дунав.  

 

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ – СОФИЯ 

ЗЕМДКТ 2: БИОЛОГИЧНИ, ФИЗИОЛОГИЧНИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПТИМИЗИРАНЕ ТЕХНОЛОГИИТE ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ И ПРОУЧВАНЕ 

РЕАКЦИЯТА КЪМ СТРЕС ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

В края на 2020 г. в ИДЛР-София се поддържа, съхранява и опазва богат 

генофонд от декоративни и лечебни растения: мини карамфил, хризантема, лилиум, 

гладиол, далия, рози, саксийни и многогодишни цветя, лечебни растения, декоративни 

дървета и храсти, и диви видове в общо 12 колекции. Извършени са фенологични 

наблюдения и биометрични измервания на създадените в ИДЛР сортове мини 
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карамфил, хризантема, лилиум, гладиол, и далия. Отбрани са образци Monarda didyma 

от колекцията на ИДЛР с подчертани декоративни качества като: компактност на 

растението, устойчивост на брашнеста мана, различно устройство на съцветието и 

наситена багра на цвета. Сортовете петуния, които се съхраняват в in vitro 

лабораторията са едни от най-ценните и търсени на пазара. Към групата на Surfinia – 

каскадна петуния спадат: Hot pink, Hot red, Blue vein, Purple, Blue, Giant purple, Double 

red, Double blue, Happy dreams, а към Fanfare груп – компантна петуния с обилен 

цъфтеж: White, Lavender. 

Извлечени са чрез класически метод на парната дестилация етерични масла от 

надземната част на лечебните растения: риган (Origanun vulgare subsp. hirtum), лечебна 

салвия (Salvia officinalis), многогодишна чубрица (Satureja montana L.) и от три 

генотипа монарда (Monarda didyma), Екстрактът от цветните пъпки на карамфилово 

дърво (Syzygium aromaticum) е получен чрез нискотемпературна екстракция с втечнен 

газ. Анализиран е състава на етеричното масло (ЕМ) от монарда. Установено е, че 

съдържанието на химическите компоненти се различава в маслата от трите генотипа. 

Резултатите от тестирането за антигъбна активност на етеричните масла, 

изолирани от генотипове монарда срещу гъбните патогени Alternaria alternata, 

Diaporthe nobilis и оомицета Phytophthora plurivora показват силен инхибиращ 

потенциал, зависим от генетичната природа на растенията. Установено е селективно 

инхибиращо действие на етеричните масла от риган, салвия, монарда, многогодишна 

чубрица и екстракт от цветни пъпки на карамфилово дърно върху растежа на различни 

щамове от фитопатогенните бактерии Xanthomonas arboricola pv. corylina, X. arboricola 

pv. juglandis, Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens и Pseudomonas syringae pv. 

Syringae. 

За пръв път в света е проучена ролята на летливите органични съединения /ЛОС/ 

при сигнализацията на ПКС в моделна система от клетъчна култура от тютюн.  

 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ – МАРКОВО 

ЗЕМДКТ 5: РАЗРАБОТВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЮТЮНИ, СЪОБРАЗНО 

ТЪРГОВСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

Проектът включва седем научно-изследователски задачи, свързани с проучвания 

върху основните растително-защитни дейности, балансирано хранене на тютюневите 

растения, биологично отглеждане на тютюн, оптимално сортово райониране и 

технологична оценка на получената суровина, като всеки конкретен проблем е с 

характерна специфика. 

Резултати: 

1. Изготвяне на иновативни технологии за опазване тютюна в България от 

гъбни, бактериални болести и висши цветни паразити при опазване екологичната 

чистота на продукцията. 

2. Извършване на фитопатологична оценка на реакцията на генотипове тютюн 

към причинителите на основни за тютюнопроизводството вирусни болести и проучване 

на възможности за използването на биологични препарати като средство за борба с тях. 
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3. Проучване действието на различни биологични източници на хранителни 

вещества върху върху продуктивността и качеството на тютюна, както и отражението 

им върху плодородието на почвата. Разработване на агротехнологични решения с 

биоторове при производството на качествен тютюн. 

4. Проучване на възможностите за редуциране степента на инфекция от паразита 

синя китка (Phelipanche sp.) чрез прилагане на биотехнологични подходи. 

5. Разработване и прилагане на агротехнически прийоми за пълна проява на 

генетичните заложби на новия сорт тютюн Крумовград 56, създаден в ОСТЗ – Хасково. 

6. Изпитване влиянието на смесено заплевеляване при ориенталски тютюн. 

Определяне критичния период за провеждане на ефективна механична и химична борба 

с плевелите, след който добивът и качеството при ориенталския тютюн спадат спрямо 

относителните. 

7.Определяне качествената характеристика на тютюн от сортови групи 

Ориенталски и Виржиния.  

Проектът решава основните агротехнически и растително-защитни проблеми при 

производство на тютюневата култура и е изпълнен в пълен обем съгласно работната 

програма за 2020 година. 

 

ЗЕМДКТ 6: СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОРИЕНТАЛСКИ И 

ЕДРОЛИСТНИ СОРТОВЕ ТЮТЮНИ, ФОРМИРАЩИ СУРОВИНА С ВИСОКА 

ПОТРЕБИТЕЛСКА СТОЙНОСТ, ОТГОВАРЯЩА НА ДИНАМИЧНО 

ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ 

Цел на проекта: oптимизиране на сортовата структура чрез създаване и 

поддържане на сортове ориенталски и едролистни тютюни, формиращи стабилни 

добиви и суровина с висока потребителска стойност за рентабилно и устойчиво 

производство. 

Проектът включва седем научноизследователски задачи, от които 3 са по 

селекция на ориенталски тютюн - сортова група Басми и Кабакулак, като са използвани 

методите in vitrо; 2 задачи по селекция на едролистни тютюни Бърлей и Виржиния; 

една задача за определяне на показатели за качествена характеристика на ориенталски 

тютюн и една задача по сортоподдържане и семепроизводство на тютюн.  

В хранителни среди на Нич и Нич са заложени 121 цветни бутона от 15 генотипа 

на избрани растения. Процентът на прорастналите растения от общо заложените цветни 

бутони е нисък. Отчетено е прорастване на растения, както в ХСи (хранителни среди) с 

ниска и висока концентрация на B-комплекс, така и на ХСи с и без активен карбон. 

Резултатите до тук показват, че Хси, съдържащи по-ниски концентрации от B-комплекс 

са по-оптимални за началните етапи на развитие на регенерантите.  

Селекционните опити са изведени при стрикно спазване на селекционния 

процес: колекционен питомник – в работни колекции и за опазване на генофонда от 

тютюн са заложени 66 сорта ориенталски и едролистни тютюни. В Хибриден питомник 

са включени с 33 ориенталски и 30 едролистни образци в F1 до F4 и са направени нови 

хибридни комбинации. В Селекционен питомник са изпитани 14 ориенталски и 31 

линии Бърлей и Виржиния. В Контролен питомник са заложени 15 варианта 

ориенталски тютюни и 10 варианта едролистни тютюни. В Конкурсни сортови опити са 
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включени общо 10 варианта ориенталски тютюни от сортови групи Басми и Кабулак и 

12 варианта едролистни тютюни – по 6 образци от двете сортови групи Бърлей и 

Виржиния.  

Общо през 2020 г. са изпитани в различните селекционни звена 123 генотипа 

ориенталски и 95 гетотипа едролистни тютюни. В опитното поле на с. Марково са 

заложени общо 7 броя образци от екотип „Крумовград”, a в района на ОСТ – гр. Рила се 

проведе сравнителното изследване на селекционни образци ориенталски тютюн екотип 

„Дупница“. В ОП – с. Козарско и ОП – гр. Гоце Делчев паралелно се изследваха тютюн 

екотип „Крумовград” при стандартни и екологични условия. Изведени са подходящи 

режими за сушене, съобразени със сортовите белези и климатичните промени в 

конкретните области. Определено е качеството на сухия тютюн на база процентно 

съотношение на търговските класи.  

Извършено е сортоподдържане съгласно заповед № 13/28.02.2020 г.: при 

ориенталските тютюни са изведени успешно ОИР на сорт Крумовград 58 и Крумовград 

90, сорт Дупница 126, сорт Дупница 160 и  сорт Дупница 733. Осъщeствен е също и 

ОИР при сортове Хан Тервел 39 и Хански 277. Съгласно същата заповед при 

едролистните тютюни са изведени успешно ОИР на сорт Кокер 254,  ОИР на сорт Кокер 

347, ОИР на Линия 825 и СИП на сорт Бърлей  1317.  

Производство на сертифицирани тютюневи семена: съгласно заповед № 

13/28.02.2020 г. е осъществено смепроизводство на сорт Крумовград 58. Произведени 

са също семена от сорт Хан Тервел 39 и сорт Хански 277.  

 

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ, 

КАЗАНЛЪК 

P 182: ИНТРОДУКЦИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СОРТОПОДДЪРЖАНЕ НА 

АРОМАТНИ И МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ. СЪВРЕМЕННИ  ПОДХОДИ В 

ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕ, РАЗМНОЖАВАНЕ И ПРЕРАБОТКА. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СУРОВИНИТЕ В ПАРФЮМЕРИЯТА И 

КОЗМЕТИКАТА 

През 2020 година продължи възстановяването и съхраняването на перспективни 

сортове, селекционни и колекционни образци медицински и ароматни растения, 

създадени или интродуцирани в Института по розата и етеричномаслените култури. В 

оранжерията и в колекциония участък в момента се поддържат 217 образци от 128 

растителни вида. Представителният участък от лечебни и ароматни растения към 

момента включва: Бял риган – сорт Хеброс, произходите № 55 и Късна форма, 

Валериана – сорт Шипка, Лайка – Лазур, Маточина – сорт Мелиса 2, Мента пиперита - 

сорт Тунджа, сорт София, сорт Зефир, Градински чай – сорт Екстракта, сорт Шанс, 

Байкалска превара – сорт Селенга, Кс Байкал 10, Хризантема – сорт Ивелена, Индийски 

Татул – сорт Инка, Мащерка – сорт Пагане, сорт Слава, сорт Немска Зима, популация 

Франция, Монарда – сорт Мона, Резене – сорт Феникс, Хизоп – сорт Изабел, Мента 

спикатна – 11 произхода, Римска лайка – произход Франция, Безсмъртниче – поп. 

Франция, популация Италия, Перила – популация. 

През годината бе създадено ново предбазово лавандулово насаждение, 

включващо сортовете Хемус, Хебър, Дружба, Севтополис, Юбилейна и Рая, 
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автентичността на които е доказана чрез ДНК анализ. През отчетния период се създаде 

и нов колекционен участък, който включва 6 чужди сорта и 18 наши селекционни и 

колекционни образци лавандула и 7 колекционни образеца лавандини. С цел 

включването им в бъдеща селекционна работа всички образци бяха дестилирани за 

установяване на съдържанието на етерично масло в свежите им съцветия. В 

последствие след извършване на газхроматографски анализ са установени основните 

му компоненти. 

На площ от около 10 дка се съхраняват всички селекционирани у нас сортове 

маслодайни рози – Янина, Елейна, Искра и Свежен, а така също и интродуцирани от 

чужбина междувидови хибриди и сортове: Ниасан, Алигар, Кримска червена, Новинка, 

Кооператорка, Радуга, Фестивална, Таврида и Заран. В Института се съхраняват и 

различни чуждестранни и наши колекции от различни произходи, видове и 

перспективни произходи маслодайни рози. В колекционния питомник на ИРЕМК 

разполагаме с богата на форми популация от бяла роза. 

През 2020 година бяха одобрени от Държавната сортова комисия 3 нови сорта 

лавандула – Терес, Дея и Жанета. Изпитани са нови почвени хербициди, внесени преди 

вегетацията на маслодайнита роза, лавандулата и лавандулови резници. Получени са 

добри резултати. 

През отчетния период бяха изследвани технологичните параметри при 

екстракция със 1,1,1,4 - тетрафлуоретан (R143a) на четирите основните вида 

маслодайни рози: R.damascena Mill., Rosa alba L., Rosa gallica L. и Rosa centifoia L. 

 

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА – ПАВЛИКЕНИ 

Р 186: СЕЛЕКЦИЯ НА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ (СОЯ, ГРАХ, ЛЕЩА, 

БОБОВИ ТРЕВИ) И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ КОНВЕНЦИОНАЛНО 

И БИОЛОГИЧНО  ПРОИЗВОДСТВО НА  СОЯ 

Проектът е на етап трета година и през 2020 година по него e работил колектив 

от 6 научни сътрудници по 3 теми и 10 научни задачи. За изпълнение на работната 

програма по проекта са изведени 28 полски  опити, с общо 438 варианта на площ от 10 

da + 20 da за производство на ПБ семена – общо 30 da.   

Проучен е селекционен материал от 280 линии соя от F2-F12 в направление 

продуктивност, ранозрелост, сухоустойчивост, устойчивост на болести, 12 селекционни 

линии от леща и 42 линии пролетен фуражен грах. Извършена е сортоподдържаща 

селекция на 4 сорта соя, като са произведени 71 kg авторски семена и са заготвени  

общо 1480 kg ПБ семена от сортовете Авигея, Ричи, Роса и Сребрина.   

 

 

III.1.2. НАПРАВЛЕНИЕ „ЖИВОТНОВЪДСТВО“  

В това направление се разработват 25 броя научноизследователски проекти от 9 

СЗ, насочени към: 

1. Съхранение, проучване, поддържане и обогатяване на животинския генофонд 

в България, вкл. на биоразнообразието от аборигенни породи. 
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2. Разработване на селекционни и развъдни програми за дългосрочно 

съхранение на националните и чужди породи животни. Анализ на генетичната 

изменчивост. 

3. Оценка на адаптационния капацитет и рисковия статус на животните в 

България. 

4. Оценка на качеството на фуражите и усъвършенстване на технологиите за 

производство. Иновации в храненето на животните. 

5. Разработване на ефективни технологични методи за лечение и контрол на 

болестите при животните. 

6. Разработване и интеграция на нови научни технологии/технологични 

елементи за намаляване на екологичния отпечатък от животновъдството. 

7. Предлагане на механизми (основани на био-икономически модели, анализи, 

оценки и база данни) за повишаване на конкурентоспособносттта на животновъдството. 

8. Устойчиво развитие на аквакултурите. Оценка на състоянието на рибните и 

нерибни ресурси в българската акватория от Черно море. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ, КОСТИНБРОД 

Ж 134: ФУРАЖНИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ХРАНЕНЕТО НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ - ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА И 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА 

Проучено е влиянието на заместването на част от зърнения компонент в 

комбинирания фураж за кокошки-носачки с 5 и 10 % екструдирани хлебни отпадъци  

върху яйчната продуктивност на птиците, морфологичните качества на яйцата им и 

съдържанието на протеин и липиди в яйчния жълтък и белтък. Проведен е опит със 150 

броя носачки, разделени на контролна и 2 опитни групи. Опитните групи получаваха 5 

% и 10 % екструдирани хлебни отпадъци за сметка на царевицата. При птиците от 

групата получавала 10 % хлебни отпадъци са установени достоверно по-високи 

стойности (P<0.05) на масата на белтъка; индекса на формата; индекса на жълтъка, 

както и достоверно по - високо съдържание на протеин в жълтъка и белтъка, и 

съдържанието на пепел в белтъка  (P<0.01) спрямо контролната група.  

Проследен е микотоксикологичния статус по време на прибиране на реколтата 

от пшеница (n=79), ечемик (n=65), царевица (n=22) и слънчоглед ( n=36) за периода 

2017-2019 г. и е направен сравнителен анализ за наличие на микотоксини в 

изследваните фуражни суровини за тези три години. Микотоксините, поразяващи 

изследваните фуражни суровини за периода 2017-2019 г. принадлежат към родовете 

Fusarium и Aspergillus. През отчетния период е проведен експеримент за разработване 

на нов метод за детекция на микотоксини с помощта на нанобиосензори. 

 

Ж 135: ИЗПИТВАНЕ НА НЯКОИ НОВИ БИОГЕННИ ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРЕПАРАТИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛ НАД 

ВАРОАТОЗАТА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА АНТИБИОТИЦИ. 

АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 

Целите, поставени в проекта за 2020 г., са насочени към продължаване 

изпитването на нови и нелицензирани биогенни препарати срещу вароатозата по 
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пчелите, предлагане и изпитване на нови решения на открити недостатъци при 

практическото прилагане на лечебните процедури, както и към установяване на 

антиоксидантната активност на различни пчелни продукти. 

Направените междинни изводи от проведените изследвания са: 

1. Препаратът „Имуностарт херб“, повишава съдържанието на общ белтък в 

хемолимфата на пчелите-работнички при есенно подхранване и не повлиява нивата му 

през пролетното.  

2. Изпитваните препарати „Тимо-варосан“, „Еко-варосан“ и „Аргус-рас“, 

показват известна противоакарна активност, но не могат да се прилагат самостоятелно, 

като единствени средства в предзимните третирания. 

3. Акациевият мед се характеризира с най-високи средни стойности за 

оксидантна активност (по трите показателя DPPH, FRAP и общо съдържание на 

полифеноли) и второ, изследваните български медове са по-добър източник на 

антиоксиданти, в сравнение с чуждестранните. 

4. Изпитването на препаратите с активни субстанции амониев нитрат и кофеин-

натриев бензоат не показаха никакъв акарициден ефект. 

5. Лечебният ефект на доказалите се в предишни проучвания „Аржентински 

ленти“, зависи много пряко от структурата и съставът на лентите-носители. Лентите, 

включващи в съставът си целулоза и памук, (с дебелина 2,0 мм) показаха най-висок и 

устойчив лечебен ефект.  

 

Ж 137: AЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АДАПТАЦИОННИЯ 

КАПАЦИТЕТ ПРИ ОВЦЕ 

Проведен е експеримент с овце от породата Ил де Франс, отглеждани в 

експерименталната база на ИЖН-Костинброд, с цел да се проучи интензитета на стреса 

при овце с ниски и високи базални стойности на Т3 при условията на пълен енергиен 

дефицит (гладуване) и допълнително стресиране.  

Резултатите позволяват да се направят следните изводи: 1. Непромененото ниво 

на Т3 при условията на гладуване потвърждава нашата хипотеза за тъканно - 

специфична активност. Увеличената липолиза при гладуване най-вероятно е свързана с 

увеличено ниво на реверсивния Т3 при непроменено ниво на общия Т3, което 

позволява при непроменена метаболитна активност да се осъществи специфичния 

активиращ ефект на Т3 върху липидния метаболизъм; 2. Установена е обратно 

пропорционална зависимост между Т3 и интензитета на растеж; 3. Данните позволяват 

да се твърди, че когато даден хормон притежава няколко биологични ефекта, а 

поддържането на хомеостаза при определена стресова ситуация изисква потискане на 

един от биологичните ефекти на хормона и стимулиране на друг, се използват 

специфични тъканни механизми, които позволяват активиране на определена функция 

при непроменено ниво на хормона в организма. 

 

Ж 139: ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОАКТИВАТОРИ С ЕСТЕСТВЕН И 

СИНТЕТИЧЕН ПРОИЗХОД ПРИ СВЕЖА И ЗАМРАЗЕНА/РАЗМРАЗЕНА СЕМЕННА 

ТЕЧНОСТ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 
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Целта на проучването е да се сравни ефекта на два метода за екстракция в 

комбинация с два различни разредителя при получаване на сперматозоиди от 

епидидимиса на бик.  

Получаването на сперматозоиди от епидидимиса е извършено с техниката на 

изплуване (ТИ) и техниката на ретроградно промиване (РП). В рамките на методите за 

екстракция, половината тестиси бяха обработени с разредител с добавен Tris и яйчен 

жълтък, а другата половина с разредител с добавен Tris, яйчен жълтък и ресвератрол. 

Оценени са концентрацията, подвижността, жизнеспособността и морфологията на 

сперматозоидите.  

 

Ж 153: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАРВИТЕ НА ЧЕРНАТА МУХА 

(HERMETIAILLUCENS) ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ПТИЦИ - ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

ПРОДУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ И КАЧЕСТВОТО НА МЕСОТО И ЯЙЦАТА 

Проведен е експеримент с пилета бройлери с включен към дажбата шрот от 

ларви на черната муха (пълномаслен и частично обезмаслен) в количество 5 %. 

Съставени са 3 групи по 100 броя сексирани мъжки бройлери ROSS 308 (две опитни и 

една контролна). Следени са основните зоотехнически показатели: живо тегло, 

консумация на фураж и брой умрели птици. Въз основа на тях са изчислени темпа на 

растеж, прираст, разход на фураж за кг живо тегло и смъртност. На 5, 6 и 7 седмична 

възраст е извършен кланичен анализ на 10 броя пилета от всяка изпитвана група. 

Включването на 5 % частично обезмаслен или пълномаслен шрот от ларвите на черната 

муха води до намаляване на консумацията на фураж на 6 и 7 седмична възраст, но 

повишава значително живото тегло на птиците от двете опитни групи. Включването на 

шрот от черна муха в дажбата и възрастта на птиците показват достоверно 

взаимодействие по отношение на прираста (P<0.05), разхода на фураж/kg прираст 

(P<0.001), интензитета на растеж (P<0.001) на птиците и кланичния рандеман. Не се 

установява влияние на шрот от ларвите на черна муха върху състава на пилешкото 

трупче, но значителен ефект върху него оказва възрастта на пилетата. Съдържанието на 

коремна мазнина, гръдна и бедрена мускулатура се увеличава, докато делът на фенера и 

крилцата намаляват с напредване на възрастта.  

В съответсвие с работната програма е определен мастнокиселинният състав на 

месо от гърди и бутче при бройлери достигнали 5 седмична възраст от експеримента 

проведен през 2019 година. Резултатите показват значително повишение на общото 

количество на наситените мастни киселини, докато полиненаситените достоверно 

намаляват при групите, получавали обезмаслен и пълномаслен шрот от черна муха.  

 

Ж 156: РОЛЯ НА ГЕОГРАФСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА 

РИСКОВИЯ СТАТУС НА ПОРОДИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В 

БЪЛГАРИЯ 

Събрани са популационни данни и е изчислен ефективния популационен размер 

на породите Родопско късорого говедо и Ил дьо Франс по два начина чрез нарастване на 

инбридинга и чрез броя на бащите и майките. Непълноти в педигретата и липса на 

дълбочина поставят под съмнение резултатите от първия метод и потвърждават 

препоръките в подобни случаи да се ползва втория метод за оценка на риска. 



43 

 

Събрани са и геокодирани данни за разпространението на 5 породи - Родопско 

късорого говедо (РКГ, Ил дьо Франс (ИдФ), Родопски цигай (РЦ), Среднородопска овца 

(СР), Българска виторога дългокосместа коза (БВДК). Геокодирането е извършено в два 

варианта – по населено място на животновъдния обект и по центъра на общината. При 

всички изследвани породи, 25 км кръг около центъра на тежестта им обхваща не повече 

от 31 % от популацията, като при РКГ, РЦ и СР над 75 % от популацията е в кръг с 

радиус 50 км. Установени са клъстери при РЦ и БВДК. При оценка на граничните 

стойности обобщението по общини дава близки резултати до тези по населени места и 

може да се ползва за практически цели при оценка на риска. 

 

Ж 157: МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ, 

И ПРИЛАГАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПО-ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ ПОРОДИ 

ОВЦЕ 

С цел мениджмънт на процесите на селекция и репродукция, и прилаганите 

технологии за по-чисто производство при породи овце през отчетния период е 

извършена научноизследователска работа, която съвпада напълно с предвиденото в 

работната програма. 

Установен е достоверен ефект на годината на раждане върху живото тегло при 

мъжките агнета единаци и близнаци, и при женските агнета с изключение на теглото 

при раждане на единаците. Ефектът на годината е високо достоверен за прираста от 10 

до 30-дневна възраст и от 30 до 70- дневна възраст при единаците и близнаците от 

двата пола. Факторът ферма влияе високо достоверно върху живото тегло след 30-

дневна възраст, а сезонът на агнене – на всички проучени възрасти (раждане, на 30 дни, 

на 70 дни и на 9 месеца). Прирастът по периоди е достоверен в зависимост от фермата 

след 30-дневна възраст, а в зависимост от сезона за периода 30-70 дни. 

В резултат на генотипирането по локуса на POU1F1 гена е установено, че овцете 

от порода Синтетична популация българска млечна в ИЖН-Костинброд не са носители 

на мутантен алел и са с хомозиготен генотип D1D1. 

Икономическата оценка на ефективността на производството показа, че 

добитото и реализарано овче мляко за периода 2017-2019 г. се увеличава с 10 % - 11 % 

годишно. Променливите разходи за този период намаляват с 20 %. Наблюдава се 

тенденция за намаление на средните общи разходи за 1 литър мляко. Увеличава се 

брутния марж с 12.7 % през 2019 г. спрямо 2018 г., което е индикатор за подобряване 

на ефективността на производството. 

Стопанската година оказва достоверен ефект върху варирането на 

плодовитостта, както на първо оагване (F = 2,117*), така и на второто (F= 2,562**). 

Плодовитостта на първо оагване за отделните години варира в широки граници - най-

висока плодовитост имат родените през 2013 година – 175,00 %, а най-ниска - 

родедните през 2015 – 117,65 %. На второ оагване също се наблюдава широко вариране 

- най-висока плодовитост имат родените през 2015 – 182,35 %, а най-ниска – родените 

през 2017 – 110,00 %.  

При кочове от породата Ил дьо Франс свръхниските температури засягат в по-

малка степен жизнеспособността на спермата в сравнение с кочове от породите СПБМ 

и Лакон, което е и знак за по-добра им криотолерантност.  
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При проучване на връзката между емитирания въглероден двуокис, разходите за 

придобиване на ДМА, произведената енергия от възобновяеми източници и 

потреблението на енергия се установи, че увеличаването на разходите за придобиване 

на ДМА води до увеличаване на емитирания въглероден двуокис в краткосрочен и 

дългосрочен план. Увеличаването на произведената енергия от възобновяеми 

източници достоверно намалява емитирания въглероден двуокис в дългосрочен план. В 

краткосрочен план потреблението на енергия и емитирания въглероден двуокис са в 

положителна връзка: увеличаването на потреблението на енергия води до увеличаване 

на емитирания въглероден двуокис и обратно. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, СТАРА ЗАГОРА 

Ж 147: ГЕНЕТИЧНИ И СРЕДОВИ ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ, 

ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КОАГУЛАЦИОННАТА СПОСОБНОСТ НА МЛЯКОТО И 

РЕОЛОГИЯТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНО ИДЕНТИЧНИ МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ 

Повече от 70 % от суровото мляко в нашата страна се преработва в трайни 

млечни продукти. Като се има предвид, че основната популация от млечни крави е от 

породата Холщайн, която е известна като порода, чието мляко не се отличава с особено 

добри сиренарски качества, то тази проблематика е с нарастваща икономическа 

актуалност.  

При изчисляването на икономическите тегла е използван био-икономичеки 

модел, който включва биологическа и икономическа информация, описваща 

признаците при крави, отглеждани в различни ферми. В нашата страна са ограничени 

проучванията, свързани с прилагане на био-икономически модели с цел икoномически 

анализ на изменението на количествените и качествените характеристики на млечната 

продуктивност, както и изследвания върху относителното икономическо значение на 

параметрите на коагулационната способност. Познаването на взаимовръзките между 

критериите, характеризиращи коагулационната способност на млякото и реoлогичните 

му свойства е необходимо условие за създаването на методична възможност за 

прогноза на добивите и качеството на национално идентични млечни продукти.  

С най-високо икономическото значение е нивото на млечната продуктивност и 

при двете породи говеда – Холщайн и БРГ. Вторият признак с високо икономическо 

значение е калвинг интервала. За признаците, характеризиращи качественния състав и 

коагулационната способност на млякото при БРГ се установиха приблизително близки 

стойности на икономическите тегла /1.22 за процент мастни вещества, 0.68 за процент 

белтъчни вещества, 0.91 за време за коагулиране и 0.74 за твърдост на коагулума/. Най-

високи стойности за икономически тегла са установени за признаците млечност /305 

дни/ и калвинг интервал за различните варианти на ценообразуване при БРГ.  

Включването на признаците, характеризиращи коагулационата способност на 

млякото в ценообразуването водят до повишаване общата печалба при БРГ. Достоверни 

разлики и висока скорост на коагулация са установени за краве мляко от опитната 

група при следните ензими  - MAXIREN 600/ 0.25 ml (4,31 min) и MAXIREN XDS/ 0.25 

ml (4.49 min). Най-кратко време за стягане на коагулума достоверно е установено за 

ензимите MAХIREN XDS/ 0.15, 0.20 и 0.25 ml (0.43, 0.48 и 0.55 min). Постигната е 
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достоверна разлика по показателя а30 между FROMASE 750/ 0,23 ml – 40.05 mm, 

MAХIREN XDS/ 0.15 и 0.25 ml – 42.70 mm и 41.75 mm, както и при ензимите 

MAXIREN PREM P/0.27 и 0.35 ml – 43.55 mm и 41.85 mm съответно. 

 

Ж 148: ПРОБЛЕМИ НА ПОВЕДЕНИЕТО И СТРЕСА ПРИ ОВЦЕ И ПТИЦИ: 

ВЛИЯНИЕ НА НИВОТО НА ЕМОЦИОНАЛНА РЕАКТИВНОСТ ВЪРХУ 

ПОВЕДЕНИЕТО, БЛАГОПОЛУЧИЕТО (WELFARE) И ПРОДУКТИВНОСТТА  

През 2020 г. е продължена работата по концептуалното разработване на общите 

проблеми на поведение и стрес при селскостопански животни и птици – welfare 

проблеми, имунитет, емоционална реактивност, стрес, ментални проблеми и др. 

Разработените концепции, стратегии и анализи по тази задача са публикувани в 

индексирано, специализирано научно списание с висок импакт фактор: “Frontiers of 

Veterinary Science”, IF=2.029. Обзорите и анализите продължават и ще бъдат 

публикувани нови гледни точки, отразяващи още по-пълно концепциите. 

 Продължи разработването на методи за оценка нивото на емоционална 

реактивност при кокошки-носачки и връзката им с проблемите на гръдната кост с 

участието на колеги от Университета в Любляна, Словения. През месец септември 2020 

бе успешно защитена дисертация на тема “LINK BETWEEN KEEL BONE DAMAGE 

AND FEARFULNESS IN LAYING HENS“ от докторантката Neza Rokavec, Lubljana 

University, Slovenia, на коята член от екипа на проекта е научен ръководител.  

Завършен е анализа на възможностите за оценка на различни емоции и ниво на 

стрес при птици с различни проблеми (повреди) на гръдната кост и др. Завърши 

анализът на резултатите относно оценка на страховата чувствителност и връзката с 

хранителното поведение при овце-майки. Продължи оценката на стреса и поведението 

(в т.ч. качествен състав на млякото) при животни от различни типове и подтипове 

темперамент. Бяха анализирани нови концептуални източници във връзка с някои 

когнитивни способности при селскостопански животни от различни типове 

темперамент. Анализът на литературата и резултатите продължават.  

 

Ж 149: ЕФЕКТИ НА НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ 

СРЕДСТВА ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ЖИВОТНИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНАТА 

ПРОДУКЦИЯ  

Съгласно приетата работна програма по проекта, през отчетната 2020 година е 

проведено изследване за проучване влиянието на следните фуражни добавки върху 

продуктивността на стокови носачки, включвайки показателите носливост, тегло на 

яйцата, растежни способности на носачките, дневна консумация на фураж, разход на 

фураж за килограм яйчна маса, морфометрични показатели на яйцата: 

 B-Act - пробиотична фуражна добавка, състояща се от жизнеспособни спори 

на Bacillus licheniformis, която е грам-положителна спорообразуваща бактерия. 

 Miya-Gold - пробиотична фуражна добавка, получена на базата на 

пробиотични спори на Clostridium butiricum по иновативен подход, чрез използване 

гените на бактериите. 
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 Immunobeta - пребиотик, получен от подбрани щамове дрожди Saccharomyses 

cerevisae чрез ензимна автолиза. Основният състав на продукта е: 30 % 1,3-1,6 В-

Glucans, 25 % Mannans, 7% Nucleotides. 

Успоредно с изследване на зоотехническите параметри е проведено изследване 

за установяване на естествения хуморален имунитет, изграден следствие от 

прилагането на гореотразените про – и пребиотични органични продукти. 

Проведено е проучване на чревната морфология, в т.ч. височината и ширината 

на чревните вили и ширината на чревните крипти, което е насочено към доказване 

влиянието на гореотразените фуражни добавки върху продуктивните показатели при 

птиците. 

    

Ж 150: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИИ НА 

ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ /СН4 И СО2/ ОТ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ПРИ РАЗЛИЧНИ 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ  

Целта на проекта е да се проучат възможностите за намаляване на въглеродните 

емисии от животновъдството чрез разработване на системи за хранене на база различни 

фуражи и фуражни добавки. 

През отчетния период са анализирани проби от пролетен и зимен грах, пролетен 

фий и юбилейна еспарзета, два хибрида сорго и суданка – сортове, създадени в ИФК 

Плевен. Изследвано е влиянието на различни биологично активни вещества върху газ 

продукцията, енергийната стойност и смилаемостта на целодажбени смески за овце и 

крави. Продължи анализирането на проби силаж от различни ферми в страната, 

произведен от различни сортове царевица, както и на концентратни смески с участие на 

различни протеинови източници.   

Най-високи стойности за продуцираните количества газ при 24 ч. и 48 ч. 

инкубиране са установени за сортовете пролетен грах – 196.8 dm/ml и 210,7 dm/ml, а 

най-ниски за еспарзетата – 107,7 dm/ml и 152,7 dm/ml. Смилаемостта при пролетен 

грах, пролетен фий и зимен грах е с близки стойности, в границите на 84.78 % до 90.23 

%.  

През отчетният период са извършени анализи и на някои зърнени фуражи, които 

не се използват толкова често при хранене на преживни у нас, поради ограниченото им 

производство – суданка и сорго. Най-високи стойности за продуцираните количества 

газ при 24 ч. и 48 ч. инкубиране са установени при хибридните сортове сорго – 190.7 

dm/ml и 227,4 dm/ml, съответно. При техническото сорго и суданката стойностите за газ 

продукцията са по-ниски и близки по стойности. Най-висока е смилаемостта при 

хибридното сорго – 79,65 %, техническото сорго е с 49,19 % и 60,69 % при еспарзетата.  

Смилаемостта на посочените фуражи е много по-ниска в сравнение с установената по 

същия метод при различни сортове царевица /около 92 %/. Изследвано е и влиянието на 

различни биологичноактивни съставки върху газ продукцията, енергийната стойност и 

смилаемостта на целодажбени смески за овце и крави. Добавката на 0.5 мл масло от  

риган, мащерка, лавандула, лимонена трева, жълт кантарион и бабини зъби намаляват 

значително газ продукцията при целодажбени смески за овце и крави. Най – голямо 

влияние оказва добавката на масло от лимонена трева. 
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Ж 151: ГЕНЕТИЧНА ИЗМЕНЧИВОСТ НА ИНТРОДУЦИРАНИТЕ 

МЕСОДАЙНИ ПОРОДИ ОВЦЕ, РАЗВЪЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ 

В изпълнение на работната програма по проекта, е извършена необходимата 

научноизследователска и експериментална дейност. Установено e влиянието на 

различни фактори – генетични, биологични и средови върху нивото на селекционните 

признаци /плодовитост и живо тегло на различна възраст/ при овце от стадата на 

породите Ил дьо франс и Мутон Шароле, развъждани в Земеделски институт – Стара 

Загора и Институт по животновъдни науки – Костинброд. 

Генетичните фактори /баща, майка и генеалогична линия/, представени като 

обобщен фактор /индивидуалния генетичен код на съответния индивид/, оказват високо 

достоверно влияние (p<0.001) върху всички признаци, включени в изследването. 

Биологичните фактори също имат имат ефект върху нивото на признаците, който е с 

различна степена на достоверност. Средовите фактори стадо-година-сезон и в частност 

година на продуциране влияят значително върху всички продуктивни признаци. 

Получените резултати дават основание да се направи констатацията, че включването на 

генетичните кодове в селекционната дейност е една надеждна основа за повишаване на 

потенциала на популациите. От съществено значение е правилната организация на 

целия производствен процес и създаване на подходящи условия за изява на генетичните 

заложби на животните. Всички анализирани фактори /генетични, биологични и 

средови/ имат изключително важно значение за изграждане на правилна развъдна 

стратегия и подходяща селекционна схема, позволяващи поддържане на генетично 

разнообразие, усъвършенстване на продуктивните признаци и ускоряване на 

генетичния прогрес в стадата овце. 

Извършен е анализ на икономическите показатели на стадата овце от породата Ил 

дьо Франс и Мутон шароле, развъждани в Земеделски институт – Стара Загора. 

Установени са приходите от продукцията за 5-годишния период на проучване и 

отчетените разлики по години. Обобщавайки резултатите средно за една година може 

да се очертаят някои тенденции.  

Интензификацията на репродуктивния процес е определящ фактор за реализиране 

на по-големи приходи при месодайните овце, но не бива да се пренебрегва и факта, че в 

голяма степен върху рентабилността влияят и разходите за фураж и труд, търсенето на 

разплодни животни, цената за кг живо тегло и пр. В този смисъл, тя би била ефективна, 

ако се установят оптимални нива на хранене и се осигури пазар на агнетата при цена, 

по-висока от тази по себестойност. От изключителна важност за постигането на 

рентабилно производство е да се намери онази пресечна точка, при която единица 

разход носи максимум приходи. 

 

Ж 152: ХРАНЕНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ, 

ПОЛУЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА 

ОТДЕЛЯНЕТО НА ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ И АЗОТ В ОКОЛНАТА СРЕДА 

За изпълнение на задачите по проекта през 2020 година са взети проби мляко от 

овце от породите Лакон, Местна Старозагорска, Синтетична популация Българска 

млечна (СПБМ) от ферми в гр. Съединение, гр. Чирпан, гр. Меричлери, с. Горно 

Ботево, с. Тенево. Средните стойности от изследването на индивидуалните проби 
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мляко от стадото от порода Лакон, гр. Съединение са както следва – 6,99 % мазнини, 

12,06 % СБО, 4,55 % белтъчини, време за коагулация – 12,18 мин., урея – 24,08. При 

сборната проба мляко са установени - 6,78 % мазнини, 12,4 % СБО, 4,4 % белтъчини, 

време за коагулация – 17,5 мин., урея – 23 mg/dl. 

Съставът на млякото и коагулационната способност при овце от породата Местна 

Старозагорска от стадатата в гр. Чирпан и гр. Меричлери са: индивидуални проби – 

8,22 % мазнини, 10,96 % СБО, 4,04 % белтъчини, време за коагулация – 10,09 мин., 

урея – 21,54. При сборната проба мляко са установени – 7.55 % мазнини, 10,64 % СБО, 

3,92 % белтъчини, време за коагулация – 8,29 мин., урея – 23,1 mg/dl. 

Средните стойности от изследването на индивидуалните проби от стадото в с. 

Тенево са следните: 10,2 % мазнини, 11,53 % СБО, 4,26 % белтъчини, време за 

коагулация – 13,16 мин., урея – 22,1. При млякото от овцете от с. Горно Ботево са 

установени средно за всички проби – 8,82 % мазнини, 11,65 % СБО, 4,264 % белтъчини, 

време за коагулация – 11,05 мин., урея – 17,5. При сборната проба мляко са установени 

– 9,43 % мазнини, 11,57 % СБО, 4,27 % белтъчини, време за коагулация – 19,25 мин., 

урея – 17,7 mg/dl. 

При проведеното проучване бяха взети и анализирани проби от фуражи и 

концентратни смески, изхранвани в различните ферми. Отчитана е дажбата по 

количество и качество на фуражите в дните на вземане на пробите. Фуражите и 

концентратните смески бяха анализирани за съдържание на суров протеин, в %, сурови 

влакнини, в %, сурови мазнини, в %, пепел, в %, с Инфраред технология за анализ на 

фуражи и компоненти – NIRS DS2500.  

С помощта на A220 - Fiber Analyzer, International ANKOM220 е изследвано 

съдържанието на неутрално-детергентни влакнини (НДВ) и киселинно-детергентни 

влакнини (КДВ) на фуражите и концентратните смески.  

Отделените количества въглеродни емисии (СН4 и СО2) при различни фуражни 

източници е по методика за извършване на анализи с Gas Production System ANCOM RF 

/Ankom®, Tech. Co., Fairport, NY, USA/. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, СТАРА ЗАГОРА и ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ИНСТИТУТ, ШУМЕН 

Ж 161: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ ПРОГРЕС 

ЧРЕЗ ПОСТИГАНЕ НА НЕИЗМЕСТЕНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗВЪДНА СТОЙНОСТ 

ПРИ ОВЦЕ ОТ СИНТЕТИЧНА ПОПУЛАЦИЯ БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА 

Научно-изследователската работа е в съответствие с работната програма за 2020- 

година. Анализирани са 7920 записа за регистрираната млечна продуктивност в деня на 

проведените месечни контроли на овце-майки от стадото на ЗИ-Шумен, за периода 

2009-та - 2019-та години. За анализ на факторите влияещи върху оценявания признак 

(млечност за контролен ден) бе формулиран математичен модел, основаващ се на 

хипотезата, че: млечността за контролен ден зависи от условията на външната среда - 

година и месец на лактация, поредна лактация, тип на оагване, поредна млечна 

контрола (свързано с лактационната крива), продължителност на бозаен период, 

перманентен ефект на промените във външната среда, ефект на генетичната стойност 

на индивида и случайни, не изследвани и описани в модела, фактори. Изследвани са: 
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обща крива на лактацията на овцете по реда на проведените контроли и общите 

лактационни криви по поредна лактация и поредна контрола. Извършена е оценка на 

признака млечност в зависимост от: поредна лактация, брой родени агнета, 

продължителност на бозаен период.  

Резултати: Общата крива на лактация на овцете, в зависимост от реда на 

проведените контроли е с характерна форма, съответстваща на естествения ход на 

лактацията; Стойностите на млечността в контролния ден са над общото средно, при 1-

ва и 2-ра контрола, несъществено по-ниски на 3-та контрола и значително по-ниски, при 

следващите контроли; Наблюдаваните лактационни криви на овцете по поредна 

лактация и поредна контрола също са с характерна форма; Стойностите за млечността в 

контролния ден са над или равни на общото средно при овцете на 1-ва лактация за 

всички поредни контроли, а при овцете от 2-ра до 5-та лактации, същите са над или 

незначително по-ниски от общото средно от 1-ва до 3-та контрола; Установен е 

отрицателен принос върху млечната продуктивност на стадото при овцете на 6-та, 7-ма и 

8-ма лактации; Намаляването на бозайния период се явява съществен резерв за 

увеличаване на количеството надоено мляко и подобряване икономическата 

рентабилност на стадото. С оценки над общото средно се представят овцете с бозаен 

период до 40 дни. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, ШУМЕН 

Ж 162: ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПИТВАНЕ 

ЕФЕКТА ОТ ХРАНЕНЕ С БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ДОБАВКИ ПРИ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ 

Оценката на генетичните параметри и корелации между някои селекционни 

признаци дава основание да се предположи, че малкия обем на проучваното стадо (120 

свине майки от ДБ порода) и продължителната селекция водят до повишаване на 

хомозиготността на популацията и намаляване на адитивно обусловения варианс. 

Коефициентите на наследяемост са със средна до висока стойност, което е 

предпоставка за провеждане на ефективна селекция. Добавянето на Carbovet в 

комбинираните фуражи за угоявани прасета в доза 5 mg и 10 mg/гл./ден не оказва 

съществено влияние върху коефициентите на смилаемост на протеина, мазнините, 

влакнините и минералните вещества. Включеният препарат има положителен ефект 

върху хематологичните и биохимични параметри на кръвта. В проведени проучвания с 

пробиотикa Promixan, при подрастващи прасета бе установена тенденция за 

повишаване средния дневен прираст, подобряване оползотворяването на фуража и 

намаляване на храносмилателните разстройства. Добавянето на Artemisia dracunculus 

(0,010 и 0,015 kg/ден) в комбинираните фуражи за угоявани прасета повишава 

интензивността на растежа с 8-9 % и подобрява оползотворяването на фуража с 19-26 

%. При угоявани прасета от кръстоската ♀ДБ x ♂Дюрок същият препарат (в доза 0,015 

kg/ден) оказва положително влияние върху смилаемостта на протеина в комбинираните 

фуражи. Тритикалето може да участва в комбинираните фуражи за подрастващи 

прасета от кръстоската ♀ДБ х ♂(АЛ х П) х ♂ДЛ от отбиване на 7,300 kg до 32,000 kg 

живо тегло, като замества 50 % или 100 % пшеницата по протеинов еквивалент.  
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Проведено е проучване на основните качествени характеристики на 300 623 бр. 

свински кланични трупове за периода 2016-2019 г. Процентът на постно месо е 56,25 

%. Средното тегло на окачествените свински кланични трупове е 84,517 kg. В рамките 

на отделните класове на системата SEUROP се установяват достоверни разлики в 

кланичното тегло. През отделните години се наблюдава намаляване на труповете в клас 

S и Е съответно с 0.3 % и 1.36 %. Относителния дял на клас U се е увеличил от 18.67 

през 2016 година до 20.82 % през 2019 година.  

При проведени проучвания с биволици от породата Българска Мура са 

установени чувствителни различия в ритъма на сутрешно-вечерно млекоотдаване. При 

интензивно отглежданите биволици вечерната млечност е средно с 18,1 % по-ниска от 

сутрешната, като разликата между двете доенета остава постоянна през цялата 

лактация. При биволите на паша съотношението е атипично – вечерната млечност е с 

22,3 % по-висока от сутрешната, а разликата помежду им намалява до седмия месец. 

При най-нисък индекс на постоянство във фермата с паша, съотношението 

вечер/сутрин е най-високо (разликата между вечерно и сутрешно мляко е най-голяма), 

като намалява с увеличаване на постоянството. 

 

Ж 163: ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ГЕНЕТИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ПРИ КОНЕ 

ОТ ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКА ПОРОДА ЧРЕЗ ДНК МАРКЕРИ 

Създадена е база данни, съдържаща резултатите от генетичното картиране на 

320 коня от Източнобългарска порода с 15 микросателитни маркери (SSRs) както 

следва: AHT4, AHT5, ASB2, ASB17, ASB23, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, 

HTG4, HTG6, HTG7, HTG10 и VHL20. За изолирането на ДНК са използвани космени 

луковици от гривата или опашката на конете. Анализите са извършени в лицензирана 

лаборатория - Gene Control, Германия. Проучена е генеалогична принадлежност на 

обхванатите в проучването до края на 2020 година, коне. С по-голяма 

репрезентативност са представени формираните в страната линии на: чистокръвните 

жребци Тихани, Зенгер, Вустершир, Нем Игас; хановерските Да Капо и Айстанцер; 

интернационално развиващи се линии в спортното коневъдство на жребците Cottage 

Son, Ladykiller, Alme Z, Cor de la Bryere, Ramzes, Furioso II и Gagne si Peu, от които са 

ползвани жребци за облагородително кръстосване; 9 новосформиращи се генеалогични 

групи с по 4-5 коня, притежаващи микросателитна карта;  и 11 от формираните в 

страната фамилии на кобилите Лейла, Ликующа, Килия, Лонгуза, Славянка, Ходеида, 

Водка, Неразделна, Охота, Малта и Материя. Направена е предварителна обща 

характеристика на срещаните в популацията алели и генотипове. Установени са общо 

17 алела като броят им е различен в отделните локуси. Няколко алела се откриват само 

в определени локуси. Алелът В се среща само в локус ASB2, алел U - само в ASB23, а 

алел F - само в ASB17. Алелът S се среща в локусите ASB23 и HTG10. Алелът Т се 

среща само в локусите ASB23 и HMS3. Единствено локусите ASB23 и HMS1 не 

съдържат алела О. По-висок полиморфизъм е установен в локусите: ASB23 с 11 алела; 

ASB2, ASB17, VHL20 с по 10 алела; HMS2 с 9 алела; AHT4, HMS3 и HTG10 - с по 8. 

Най-малък е броят на алелите в локуса HMS7 - 5. В останалите локуси броят на алелите 

варира от 6 до 7. По-голямо разнообразие се наблюдава в локусите ASB17, ASB2, 

ASB23, HMS1, VHL20 и HTG10 като при ASB17 и HTG10 процентът на хомозиготните 
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генотипове е най-нисък. При локусите с по-слабо изразен полиморфизъм процентът на 

хомозиготните генотипове е доста висок и се движи в диапазона от 18,11 за HMS3 до 

40,45 за HTG4. Плануваният обем на работа за 2020 година е изпълнен. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ, 

ТРОЯН 

Ж 155: СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ В 

ГОВЕДОВЪДСТВОТО, ОВЦЕВЪДСТВОТО И КОЗЕВЪДСТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЕСО В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ НА 

БЪЛГАРИЯ 

Проучена е дерматоглифната характеристика на носното огледало на породата 

Българско червено говедо и връзката и с млечната продуктивност. Най-високи 

стойности по отношение на показателите млечна продуктивност и масленост, в %, са 

показали представителките на дерматотип „Дърво клонка“ – 5 916 kg мляко и 3, 8 % 

мазнини и дерматотип „Клас“ 5 828 kg мляко и 3,6 % мазнини. Проучват се 

технологични решения за получаване на млечни продукти с повишено съдържание на 

антиканцерогенни субстанции и биологично активни вещества от краве мляко. 

Изследваните породи през пасищния сезон показват състав на млякото, подходящ за 

преработка в млечни продукти и деликатеси.  

Проведено е проучване на стопанските показатели и някои фенотипни признаци 

при Среднородопската порода овце. Разработена е схема за съхранение чрез методите 

на чистопородно развъждане на основата на поддържаща селекция за запазване на 

генетичното разнообразие и морфологичните особености в екстериора. Установена е 

динамика на варирането на живото тегло в зависимост от възрастта, млечна 

продуктивност и физикохимичен състав на млякото при Цигайските и Каракачански 

овце, като те съответстват на установените селекционни лимити. Анализирани са 

основните продуктивни признаци при Романовската порода – плодовитост, интензитет 

на растеж при младите животни по пол, възраст и тип на раждане. 

Разгледани са различни методи за поддържане и усъвършенстване на ББМ 

порода кози и нейните кръстоски.Създадена е база данни за здравния статус на козите и 

яретата. Проследени са качествените показатели на млякото. Изследвана е половата 

система на мъжки разплодници и е извършено лабораторно изследване на семенна 

течност. Определено е наличието на IgG чрез спектрофотометричен метод с ELISA 

Reader в коластра на час 0 и час 24 след раждането. Съдържанието на IgG в коластрата 

на козите е специфично и силно повлияно от породата, като при Англонубийска, 

Българска бяла млечна и Тогенбургска порода кози варира в много широки граници. 

Изследвани са основните химични показатели на кефир от козе мляко, в началото, 

средата и края на лактациония период, и е установено съдържанието на мастни 

киселини след съхранение на продукта.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КАРНОБАТ и ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ИНСТИТУТ, ШУМЕН 

Ж 158: СЪХРАНЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СEЛЕКЦИОННИТЕ 
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ПРИЗНАЦИ НА ПОПУЛАЦИИ ОВЦЕ В ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ  

Целта на проекта е съхранение на породите и нивата на селекционните признаци 

на Карнобатска местна, Карнобатска тънкорунна и Североизточна българска 

тънкорунна породи и усъвършенстване на стадото овце от Синтетична популация 

българска млечна, с оглед развитие на овцевъдството в Източна България. 

В резултат на изпълнение на научната програма са създадени бази данни за 

нивата на основните продуктивни признаци на Карнобатска местна (КМП), 

Карнобатска тънкорунна (КТП), Североизточна българска тънкорунна порода (СИБТ) и 

Синтетична популация българска млечна (СПБМ). Направен е мониторинг на 

популацията на КМП, с проучване на продуктивността. Установени са нивата на 

основните селекционни признаци при КТП и е направен сравнителен анализ с 

предходния период. Проучени са линейните дистанции по основните продуктивни 

признаци по генеалогични линии за животните, родени от 2013 до 2017 г. Изчислено е 

нивото на инбридинг при КТП. Проучени са растежните способности на агнета от КТП 

в зависимост от пола и типа на раждане. Установени са нивата на основните 

селекционни признаци при СИБТ порода за 2020 година по възрасти и тяхното 

значение за селекционния процес. Определени са хематологични показатели при КМП 

и СПБМ, свързани с неспецифичната резистентност на организма. Направена е 

продуктивна характеристика на стадото от СПБМ по признаците млечност и 

плодовитост, според процента кръвност от ИФ порода. Установени са нивата на живо 

тегло и вълнодобив по възрасти и са отчетени тенденциите, спрямо предходната 

година.  

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ, ПЛЕВЕН 

Ж 140: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ОВЦЕ ЗА МЛЯКО ВЪВ ФЕРМИ ОТ ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА 

БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ НА ХРАНЕНЕ И СЕЛЕКЦИЯ  

През отчетната 2020 г. в проекта участваха 10 научни сътрудника (7 от ИФК, 2 

бр. щатни от системата на ССА и 1 бр. от АУ-Пловдив) и 1 специалист. Целите през 

отчетния период са: да се направи актуален анализ и оценка на наличната фуражна 

база, на храненето и отглеждането на овце в овцеферми за производство на мляко от 

ЦСБ и да се предложат по-добри и оптимални методи за повишаване ефективността от 

отглеждане на млечните овце. Определени са добива, състава и структурата, като е 

извършена и екологична оценка на естествени тревостои в равнинни и полупланински 

райони на ЦСБ, с оглед пашата от овцете в 8 области от района на ЦСБ. Направена е 

оценка на биологичните прояви, продуктивността и биохимичния състав на пролетен 

фуражен грах (Pisum sativum L.) след приложение на органични продукти с биологично 

действие. Извършен е 1 балансов опит за определяне ин виво смилаемостта на сено и 

зелена маса от естествен тревостой. Проведени са: 1 НСО с агнета за изпитване на 

биопродукти при новородени и 1 НСО с дойни овце за изпитване влиянието на ОТС и 

живата маса върху количеството и качеството на млякото, както и върху кръвните 

показатели. Отчетени са еструс, заплодяемост и плодовитост, при прилагане на 3 типа 

индуциран еструс.  
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През последните години се наблюдава ясно изразена тенденция на 

животновъдите за целогодишно пасищно отглеждане на животните, което в тясна 

връзка със стремежът им за икономическа ефективност. Самостоятелното прилагане на 

органични торове се характеризира с висок ефект по отношение на количествените 

характеристики на добива, повишавайки количеството на сухата биомаса средно с 18,2 

%. Комбинираното внасяне на същите доказано надвишава самостоятелната им 

употреба със средна стойност от 9,0 %. ОТС има достоверно влияние върху средната 

млечност при овце. Самостоятелното третиране на растенията с биологични продукти с 

различен механизъм на действие (Аминогрийн, Грийн Нитро и Фолиамин - биологични 

продукти, стимулиращи развитието на растенията; Натуралис и Рапакс - биологични 

инсектициди) срещу Acyrthosiphon pisum е свързано с най-висок токсичен ефект от 66,0 

% при Натуралис, осигуряващ добра защита на растенията, включително девет дни след 

прилагане. Добра защита срещу неприятеля се установява и след внасяне на 

Аминогрийн до третия ден след третиране.  

Установявено е, че животните с тегло от 61 до 70 kg се открояват с най-висока 

средна млечност (1,510 и 1,653 kg), а с най-ниска - животните с тегло над 76 kg (0,453 

kg). Овцете с ОТС между 2 до 2,5 имат достоверно по-високо съдържание на BHBA 

(бета-хидрокси бутират) (0,858 mmol/L), в сравнение с останалите групи животните, 

като съдържанието на BHBA е най-ниско при овцете с ОТС от 4,1 до 4,5 (0,487 

mmol/L). Съдържанието на NEFА (неестерифицирани мастни киселини) е най-високо 

при животните с ОТС над 4,1, а на GL с ОТС от 3,6 до 4,0, в сравнение с останалите 

групи (P<0,05). Установено е, че най-висок процент на проявилите еструс овце се 

наблюдава след прилагането на Syncro-part (Flugestone acetatum) – 97,33 %. Процентът 

на заплодяемост и биологичната плодовитост е най-висок при групата овце, третирани 

с Flugestone acetatum и гонадотропен хормон (PMSG), съответно 96,0 % и 109 %. 

Групата овце третирана със Синхромейт показва междинни стойности по показателите 

естуст, заплождане и плодовитост, в сравнение с групата овце третирани със 

СинхроПарт и тези на безсолно-солева диета. 

 

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ, ВРАЦА 

Ж 133: МЕТОДИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОПРИНЕНАТА 

БУБА И ЧЕРНИЦАТА ЗА ПОВИШЕНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ СТРЕС  

ФАКТОРИ 

Създадени са 14 нови селекционни популации буби посредством кръстосване на 

български високопродуктивни породи с индийски, отличаващи се с висока 

толерантност към неблагоприятни условия на отглеждане. Всички новосъздадени 

хибриди между български и индийски породи показват сравнително висока жизненост 

при провокационен режим на отглеждане. Създадени са 12 хибриди буби, отличаващи 

се едновременно с висока жизненост при провокационен режим и сравнително висока 

продуктивност при оптимални условия на отглеждане. Посредством кръстосване на 

породи, маркирани по пол в стадий ларва и стадий яйце с породи с висока толерантност 

са създадени и изпитани два нови промишлени хибрида буби, които в условията на 

провокационен режим притежават жизненост на бубите, значително превишаваща тази 

на контролата, със средни до високи стойности на тегло на пашкула и копринената 
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обвивка при оптимални условия на отглеждане. Създадени са 4 нови породи буби 

посредством впръскване на кръв от дивата копринена буба Bombyx mandarina, които 

проявяват сравнително висока жизненост и продуктивност. Новосъздадените 

популации и породи ще бъдат използвани в по-нататъшната селекционна работа с 

копринената буба. Създадени са два нови тетрахибрида буби с повишена склонност 

към хранене с изкуствена храна, които през 2020 г. са изпитани за първа година в 

системата на ИАСАС. Създадена е трудоспестяваща технология за отглеждане на 

бубите при хибриди с повишена толерантност към неблагоприятни условия на 

отглеждане. При наличие на стрес фактори през периода от засаждане на първично 

вкоренените черничеви резници в питомник до 50-я ден от тяхното развитие 

преживелите растения намаляват и не са в състояние да формират нормална коренова 

система, което води до силно забавяне на техния растеж. Преживяемостта на 

растенията и развитието на разсада през втората и третата година от засаждане в 

питомник зависи до известна степен от условията на растеж през предходните години и 

до голяма степен от климатичните условия през текущата година. Най-добри резултати 

по отношение растежа и развитието на черничевите фиданки в питомник при нормални 

условия са получени при сортове № 24, Кокусо 20 и № 5, а при наличие на стрес 

фактори при сортове № 24, № 5 и Кокусо 21. 

 

ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ, ВАРНА 

Ж 141: СЪСТОЯНИЕ НА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА И НЕРИБНИТЕ 

МОРСКИ РЕСУРСИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ НА ЧЕРНО МОРЕ 

През 2020 г. продължи биологичният мониторинг върху R. venosa – ресурс с 

основно стопанско значение пред българския бряг на Черно море. Анализите се базират 

на биометрични измервания на 600 екземпляра R. venosa (400 екземпляра, събрани от 

улови с бийм трал и 200 екземпляра - от улови чрез водолазен способ), събрани от 

разтоварванията при рапаноулов на пристанища Каварна, Поморие и Ахелой. 

Пробовземането на хидрохимичните и хидробиологични параметри се извършват по 

определени схеми в черноморските води. През юли - август 2020 г., температурата на 

повърхностните води в зоната Крапец - Шкорпиловци се променя в малък интервал - от 

25.26 ˚С до 26.88 ˚С. Солеността в изследваната зона пред българския черноморски 

бряг варира от 13.96 psu (повърхностни води) до 18.48 psu (придънeн слой). 

Водородният показател (pH) на повърхностните води варира между 6.83 - 8.90. В 

придънните слоеве на целия изследван български черноморски район не са 

регистрирани хипоксийни или аноксийни явления. Концентрацията на нитритен азот в 

повърхностните води на зоната Крапец - Шкорпиловци е 0.05 - 0.27 μM, нитратният 

азот се променя от 0.70 μM до 1.85 μM, а фосфатният фосфор е в интервала 0.19 - 0.63 

μM. През май - септември 2020 г. са регистрирани общо 116 фитопланктонни вида, 

разпределени в 12 таксономични класа. Доминиращи в таксономичния състав са клас 

Dinophyceae – 55 вида (47.41 %), следвани от клас Bacillariophyceae – 37 вида (31.90 %), 

поради преобладаващи пробовземания през топлите месеци на годината. Установени са 

и няколко фитопланктонни вида, които се спадат към рядко срещаните видове в Черно 

море – от клас Bacillariophyceae: Leptocylindrus mediterraneus (H.Peragallo) Hasle 1975 и 

Chaetoceros tortissimus Gran, 1900; клас Dinophyceae: Gonyaulax polygramma F.Stein 
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1883; Prorocentrum gracile F. Schut, 1895 и Warnowia sp. Lindemann, 1928, от клас 

Dinoflagellata incertae sedis: Hermesinum adriaticum O.Zacharias, 1906. Общо през 

годината със „цъфтежни“ концентрации в крайбрежието се развиваха 5 

фитопланктонни вида (еугленови - Eutreptia viridis, синьо-зелени - Merismopedia sp., 

перидинеи - Prorocentrum cordatum, диатомеи - Skeletonema costatum, и криптофитови). 

Екологичното състояние на крайбрежните морски води по БЕК - Фитопланктон се 

оценява като „лошо“ през 2020 г., т.е., има известно влошаване на статуса на 

черноморските води, доколкото през предишни години оценката бе за „умерено“ 

екологично състояние. Видовото разнообразие на зоопланктона включва общо 28 вида 

и групи, като варира между 25 - 22 вида холопланктон и меропланктонни ларви през 

двата изследвани сезона, с максимум на разнообразието през лятото на 2020 г. 

Изследването върху пространственото разпределение на зоопланктонната биомаса през 

летния период на 2020 г. показа високи биомаси на мезозоопланктона пред северните 

брегове - до 2331 mg.m-3. През есента на 2020 г., биомасата на мезозоопланктона 

отново формира максимални стойности в северна посока, а „цъфтежният“ протозоен 

вид N. scintillans се концентрира в зоната Бургаски залив - Приморско. През есенния 

сезон, желеобразният макрозоопланктон формира по-високи концентрации пред 

южните брегове. Изследванията върху макрозообентосните съобщества сочат 

нееднородно разпределение на видовия състав, с доминиране на различни групи на 

отделните станции. Стойностите на общата средна численост в южния и северния 

регион са сходни, а тези на биомасата са тройно по-високи в северния регион, основно 

поради присъствие на бивалвния вид Anadara kagoshimensis. Съвкупността от 

таксономичната структура, числените показатели и приложените индекси не показват 

устойчиво развитие на дънните съобщества в някои от пунктовете на изследвания 

регион, което препятства постигането на добър екологичен статус за региона като цяло.  

 

Ж 142: СЪСТОЯНИЕ НА ПРОМИШЛЕНО ВАЖНИТЕ РИБНИ РЕСУРСИ 

ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ НА ЧЕРНО МОРЕ 

През м. юли - м. август 2020 г. температурата на повърхностните черноморски 

води в зоната от Крапец до Шкорпиловци се променя от 25.26 ˚С до 26.88 ˚С. Разликите 

в температурата по вертикала за целия изследван район са в рамките на 3.83˚С. 

Солеността варира от 13.96 psu до 18.48 psu.  

Изчислени са основни параметри на популацията от черноморска трицона като 

размерен, възрастов състав, параметри и характер на нарастването, зависимост между 

тегло, дължина и индекс на Фултон. Възрастовата структура показва преобладаване на 

2, 2+ екземпляри. Размерната структура е с превес на класове 7.65-8.79 см.  

През летния сезон изчислената моментна биомаса на калкана в българската 

акватория на Черно море се оценява на 1 745.20 тона, а числеността - на 1 127 611 

екземпляри. Установени са главно размерни класове от 6 см до 70 см, с тегло между 3 

гр. и 7 310 гр. Възрастовият състав на популацията включва класове от 1 до 10 г. 

възраст.  

Линейното нарастване на сафрида е сравнително високо. Нулевогодишните 

достигнаха през октомври 9.24 см. ср. дължина на тялото и 7.74 гр. ср. тегло. 
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Размерните класове варират от 8.00 см до 18.0 см. Уловите са изградени от пет 

възрастови групи.  

Нарастването на еднолетния лефер в края на октомври е с размерни параметри 

17.25 см ср. дължина, 49.04 гр. ср. тегло и 1.017 коефициент на угоеност. Размерните 

класове варират от 10.0 см до 21.00 см. В обработените проби липсват старши 

възрастови групи. Новото поколение можем да определим като високочислено. 

Възрастовият състав на хамсията е представен от 4 възрастови групи. Размерният 

състав е от 5.5 до 15 см. Размножителният период протече сравнително нормално.  

Oтчетът включва данни за общото количество на целевите видове, както и за 

качествения и количествен състав на приулова от съпътстващи видове. Извършени са 

измервания на абсолютната и стандартна дължина на видове от приулова, 

индивидуалното им тегло, определена е възрастта и пола на рибите.  

През 2020 г. работният колектив успешно е изпълнил предвидените изследвания 

в пълния им обем. 

 

Ж 159: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА РИБИ ОТ 

СЕМЕЙСТВАТА SCOPHTHALMIDAE И DASYATIDAE, ОБИТАВАЩИ ЧЕРНО 

МОРЕ 

Във връзка с поставената от нас първа задача от настоящия проект, а именно 

визуализиране и проучване на основните съдове и техните клонове, участващи в 

кръвоснабдяването при някои морски риби от семействата Scophthalmidae и Dasyatidae. 

чрез корозионни отливки, бе осъществен контакт с управителите на Местни 

инициативни рибарски групи Шабла – Каварна – Балчик; Бяла - Долни чифлик – Аврен 

и Поморие. В резултат на проведените разговори бе договорено съдействие от тяхна 

страна, за предоставяне на отделни екземпляри от всеки вид след проведен стопански 

риболов. Ръководителят на проекта изготви график за пробонабиране, съобразен с 

метериологчните условия и възможността за извършване на стопански риболов през 

пролетния сезон. За съжаление вследствие на настъпилата пандемия се отчете 

съществено намаление в риболовната дейност за периода след 25 март, в сравнение със 

същия период за миналата година. През 2020 година броят на риболовните кораби, 

извършили разтоварване на продукти от риболов е 204, което е около 41 % по-малко от 

броя на корабите извършвали риболов за същия период от 2019 година. Общото 

количество на разтоварените продукти от риболов през тази година е с цели 78 % по-

малко в сравнение с предходната. Съществено намаление се наблюдава както и в броя 

на дните на море, така и в броя на разтоварванията. Особено съществено е намалението 

на риболовните дейности в дребномащабния флот. В сравнение с периода от 25 март до 

6 май 2019 година, за същия период от тази година разтоварените количества са с близо 

90 % по-малко, а броят на разтоварванията е намалял с 2,3 пъти. Подобна е ситуацията 

и по отношение с дните на море, където през тази година се наблюдава спад с 2,1 пъти 

в сравнение с 2019 г. Всички това даде отражение и върху пробонабирането, като в 

крайна сметка техниката за корозионно отливане стартира едва в края на лятото и бяха 

обработени едва три екземпляра. На база на получените резултати от тях беше 

подготвено научно съобщение със заглавие „Corrosion cast model and histological 

examination of the vascular system of the common stingray (Dasyatis pastinaca) from Black 
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Sea“, което беше докладвано на XI International Symposium On Clinical Anatomy, през 

периода 2-4 Ноември 2020 г., гр. Варна. 

 

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ПЛОВДИВ 

Ж 146: РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПОЛИКУЛТУРИ КАТО СРЕДСТВО ЗА 

АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА 

През отчетния период са извършени всички дейности, които за заложени в 

работната програма за 2020 г. и в съответствие с основната цел на проекта. Опитната 

постановка е осъществена в четири експериментални басейна на Института по 

рибарство и аквакултури в Пловдив. Приложени са два варианта на поликултура с 

шаран (Cyprinus carpio L.), бял амур (Ctenopharyngodon idella Valenciennes 1844) и 

хибриден толстолоб.  

На базата на постигнатите резултати за периода 2018–2020 г. са направени 

съответните заключения и изводи:  

1. Използването на двугодишен бял амур при посадка от 15 броя на декар при 

отглеждането му в поликултура е ефективно за контрол на обрастване с видове водна 

растителност като Ceratophyllum demersum, Typha angustifolia и Lemna minor. 

2. Изпитаните през трите години посадки от бял амур не са ефективни за 

отстраняването на Nuphar lutea, вероятно поради наличието в това растение на 

токсични нуфар алкалоиди. Максимумите в развитието на фитопланктона са 

установени в най-обрастлите с водна растителност басейни, почти веднага след 

отстраняването на макрофитите. В същите басейни са идентифицирани цъфтежи на 

Cyanoprokaryota. 

3. Установените само 2 таксона макробезгръбначни организми не могат да бъдат 

единствен индикатор за влошаване на условията на средата. 

4. През периода на проучването биомасата на зоопланктона се класифицира като 

недостатъчна по отношение на трофичните потребности на отглежданите при 

поликултура риби. 

5. При провеждането на биохимичните изследвания на месото на двугодишен 

бял амур е установено, че основната част от калориите на месото са за сметка на 

белтъците, което го определя като особено ценен от диетологична гледна точка 

хранителен продукт.  

6. Рибовъдните резултати през проучвания период са слаби. Разликата при 

добивите на белия амур през първите две години е незначителна, докато при шарана и 

толстолоба добивите са над два пъти по-високи през втората година. Основната 

причина за малката разлика в добивите на белия амур е значително по-високата посадка 

през 2018 г. както и наличието на мека водна растителност почти през целия 

вегетационен период.  

 

Ж 160: ПРОУЧВАНЕ НА АНЕСТИЗИРАЩИЯ И СЕДАТИВЕН ЕФЕКТ НА 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ВЪРХУ ОСНОВНИ ТОПЛОВОДНИ ВИДОВЕ РИБИ В 

РАЗЛИЧЕН ЕТАП ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО ИМ РАЗВИТИЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА 

МЕТОДИКАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В ПРАКТИКАТА 
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По време на отчетния период са проведени четири експеримента за 

анестезиращия ефект на три етерични масла: масло от босилек, масло от мащерка и 

масло от лавандула. Експериментите включват зарибителен материал от шаран (К0), 

еднолетен шаран (К1), ювенилен сом и двулетен шаран (К2) при опитни концентрации 

в границите от 0.02 ml/l до 0.30 ml/l. 

На базата на постигнатите резултати за 2020 г. са направени съответните 

заключения и изводи: 

1. Поради страничните ефекти, които са наблюдавани при маслото от машерка, 

като резки спазмалтични движения, внезапни некоординирани движения и учестено 

движение на очите, не препоръчваме употребата му в практиката, тъй като това може 

да доведе до наранявания на третираните риби. 

2. С добра поносимост при всички размерно-тегловни групи и видове риби е 

установена при употребата на етерично масло от босилек и етерично масло от 

лавандула.  

3. За приложение в практиката се препоръчва употребата на етерично масло от 

босилек при зарибителен материал от шаран (К0), при еднолетен шаран (К1) и при 

ювенилен европейски сом, и употребата на етерично масло от лавандула при двулетен 

шаран (К2). 

4. При извършване на манипулации, като измерване, теглене и сортиране на 

зарибителен материал, анестезията на едногодишните риби или риби в ювенилен 

стадиий на развитие, може да бъде осъществена до Фаза 3, при която рибите са 

загубили равновесие, но реагират слабо при външен стимул. При манипулации с 

двулетни риби е препоръчително да се осъществи Фаза 4 на анестезия, при която 

рибите са обездвижени и не реагират на външни стимули, тъй като при по-големите 

риби съществува по-голям риск от наранявания и травми. Фаза 4 на анестезия е 

препоръчителна и при манипулации свързани с доене на хайвер. 

5. При транспортиране на опитните размерно-тегловни групи и видове риби би 

могло да се приложи анестезиране с етерично масло от лавандула, с ниски 

концентрации с цел достигане до Фаза 2 или Фаза 3 на анестезия. Употребата на 

маслото от лавандула при транспортни дейности крие минимални рискове за 

оцеляването на рибите, тъй като при продължителна експозиция и при ниски 

концентрации, рибите не достигат до крайните фази на анестезия. Също така, периодът 

на възстановяване на индивидите е най-кратък от всички тествани масла. 

 

 

III. 1. 3. НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЧВОЗНАНИЕ, ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ, 

АГРОХИМИЯ И МЕЛИОРАЦИИ” 

В това направление се разработват 22 броя научноизследователски проекти от 8 

СЗ, насочени към: 

1. Усъвършенстване на методите за оценка на състоянието на почвените 

ресурси, почвеното здраве и деградационните процеси в почвите. Трансфер на 

хранителни елементи и замърсители в агро- и техноекосистемите. 

2. Намаляване на отрицателното въздействие на промените в климата върху 

педосферата и земеделското производство. 
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3. Създаване на иновативни технологии и агротехнически решения за 

повишаване на продуктивността при биологично и конвенционално производство. 

Ефективност на алтернативни органични и неорганични почвени и растителни 

подобрители. 

4. Разработване и интеграция на нови научни технологии за намаляване на 

екологичния отпечатък от селското стопанство. 

5. Разработване и адаптиране на иновативни растително-защитни практики за 

устойчиво развитие и конкурентоспособност на земеделието.  

6. Фитосанитарен мониторинг на вредителите по културните растения и 

стратегии за борба. 

7. Разработване на водоспестяващи технологии за напояване и устойчиво 

управление на напоителните системи в България. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА 

РАСТЕНИЯТА "Н. ПУШКАРОВ" 

ПОЗМ 222: ГЕОХИМИЧНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПОЧВИ ОТ ГРАДСКИТЕ ЗОНИ 

Настоящият проект е разработен с цел да се установят основните химични, 

геохимични и екологични характеристики на почви от градски зони с различен 

градиент на урбанизация, да се оцени радиоекологичното и микробиологичното им 

състояние, и заплахите за почвените функции.  

В периода 2017 г. – 2020 г. са изследвани 20 почвени типа от 7 населени места в 

България, разположени в зони с различен градиент и тип на урбанизация, което 

включва: населени места с висока и ниска плътност на населението, жилищни райони, 

паркове, крайградски зони, транспортни артерии, промишлени зони и земеделски 

площи. 

Резултатите показват, че урбанизацията променя предимно морфологичния 

строеж на почвите и може да обуславя формиране на нови типове почви. Новите почви 

(в гр. София, с. Ковачево, гр. Раднево и гр. Гълъбово) са резултат както от in situ 

изменение на почвения солум, така и от припокриване на съществуващите почви с нови 

почвени слоеве. Не е установено замърсяване с радиоактивни елементи (232Th, 238U, 

226Ra, 214Bi, 214Pb, 228Ac, 40К и 137Cs) и тежки метали (Cd, Cr, Zn, Pb, Cu, Ni и Co) с 

изключение на 4 типа софийски почви, където е установена токсична акумулация на 

усвоимо олово и повишено съдържание на хром (200 mg/kg). Емисиите от транспорта и 

промишлеността оказват негативно въздействие върху почвената микробиота като 

намаляват числеността на някои групи микроорганизми. Хранителната среда е 

предимно стресова и небалансирана в резултат на много ниското съдържание на 

основни биогенни елементи (Р, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni и Co) и чувствително намалява 

почвената продуктивност и растителното разнообразие. 

С подкрепата на проекта е разработена една докторска дисертация. 

 

ПОЗМ 239: ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ 

НА ПРИЧИНИТЕЛИ НА БОЛЕСТИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

КУЛТУРИ 
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В хода на изследователската работа са установени вирусни инфекции от PNRV и 

PDV в насаждения от слива и кайсия, TSWV, CMV и ToMV в партиди пипер, домати и 

патладжан, и MDMV в царевица. Изолиран е широк кръг патогенни гъби и оомицети, 

причинители на заболявания по корените и базите на различни културни видове, 

кактуси и райграс. Видът Rhizoctonia solani е установен, като нов патоген по чубрица. 

Установено е ново за България заболяване по салата (маруля), известно като Фузарийно 

увяхване с причинител Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder and Hansen. За 

борба с вирусна бронзовост по домати са изпитвани растежни регулатора (Phenylurea 

cytokinin и Тriakontanol) и екстракт от левзея, а срещу бактериози по същата култура - 

екстракти от змийско мляко, и екстракт от жълт кантарион под формата на пелети. 

Доказана е възможността за намаляване употребата на фунгициди в ябълки. Оценен е 

рискът от епифитотична поява на вирусни болести по пшеница. С повишаване на 

температурата на почвата по време на вегетацията се наблюдава намаляване на 

интензитета на проявите на фузарийно кореново и стъблено гниене по краставици. 

Отчетен е позитивен ефект от прилагане на терен на интегрирана система за 

биологична ремедиация на почва в производствена оранжерия, силно инфектирана с 

фитопатогенни гъби, причинители на кореново и базично гниене по домати. 

Инкорпорирането на пшеничена слама или речен нанос повишава нивото на 

супресивност на Алувиално-Ливадна почва спрямо Ризоктонийно кореново и базично 

гниене по пшеница с причинител Rhizoctonia solani AG. Нов продукт „Био Динамик” 

показа инхибиращ ефект по отношение на Fusarium oxysporum f.sp. radicis-

cucumerinum. Общата численост на почвената микрофлора в обемна почва и 

ризосферата на пшеничени растения нараства в присъствие на кореновия патоген 

Fusarium culmorum. Култивирането на пшеница след двугодишният тревен прелог води 

до редуциране на кореновото и базично гниене с причинители Fusarium oxysporum, F. 

graminearum, F. culmorum, D. sorokiniana и R. solani. 

 

ПОЗМ 240: ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОЧВЕНО-ЕРОЗИОННИ ЗАГУБИ И 

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ЕФЕКТИВНО 

СТОПАНСКО И ПРОТИВОЕРОЗИОННО ПОЛЗВАНЕ 

Направени са сравнителни оценки за потенциалния риск от плоскостна водна 

ерозия чрез Универсалното уравнение за почвени загуби – USLE и Ревизираното 

уравнение  за почвени загуби – RUSLE. Установено е, че ревизираното уравнение за 

почвени загуби (RUSLE) е приложимо за прогнозиране на риска от плоскостна водна 

ерозия на почвата за условията на България при спазване на процедурите за оценка на 

индексите за ерозионност на дъждовете и податливост към ерозиране на почвите.  

Получен е емпиричен модел Rw =2 P-90 за изчисляване на ерозионността на дъждовете 

(Rw фактор) за 299 МС в страната. Получената информация от модела дава възможност 

за определяне на R фактор за МС с надморска височина над 1200 m. Част от тези 

стойности на R фактор са въведени и обработени в среда на ГИС. Направена е цялостна 

оценка и класифициране на земеделските земи по пригодност за ефективно стопанско 

ползване в област Добрич. Оценена е агрономическата пригодност на обработваемите 

земи в областта за отглеждане на пшеница, царевица, праскови, лозя и лавандула и са 

определени оптимални почвозащитни мерки. Направен е сравнителен анализ на 
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методичните подходи за определяне пригодността на земите за ефективно ползване и 

тяхната производителност на територията на област Добрич. Направена е цялостна 

оценка и класифициране на земеделските земи по пригодност за ефективно стопанско 

ползване и на действителния ерозионен риск по общини в  област Кърджали. 

Предложени са оптимални противоерозионни практики за ограничаване на 

проявлението на водноерозионните процеси и на основата на сега действащите 

стойности на компенсаторните плащания са остойностени. Разработена е методика за 

отглеждане на шафран. Представени са скали с корекционни коефициенти за климат, 

релеф, напояване, засоляване, каменистост и др., важни за развитието на растението. На 

опитното поле Тръстеник, област Русе, в съответствие с утвърдена методика са 

залагани полски опити с царевица за зърно, пшеница и ечемик. Заложените опити са 

еднофакторни, като фактор се явяват почвозащитните операции, използвани в 

предлаганите технологии за минимални и нетрадиционни обработки на почвата. 

 

ПОЗМ 241: ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ НЕПРИЯТЕЛИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ЦЕНОЗИ - БИОНОМИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ЗА БОРБА 

В рамките на проекта са проучени няколко групи неприятели чрез лабораторни, 

полеви, мониторингови изследвания. Направени са следните изводи: 

1. Основен неприятел в оранжериите на страната е доматения миниращ молец 

(Tuta absoluta), поради регистрираните високи нива на устойчивост към почти всички 

химични групи инсектициди. 

2. Инвазивният вид Metcalfa pruinosa постепенно разшири ареала си до 18 

области в страната. Като успешна стратегия за борба е оценена само тази на основата 

на биоагент Neodryinus typhlocybae. 

3. Шест вида вида цикади са много вероятни вектори на бактерията Xylella 

fastidiosa за България.  

4. Петнистокрилата плодова муха (Drosophila suzukii) е регистрирана по 

ягодоплодни и овощни в 14 от всички наблюдавани 28 области на страната. 

5. Разработени са мерките за управление на риска с регулираните некарантинни 

вредители при зеленчукови и украсни култури, отнасящи се за вътрешното движение 

на посадъчен материал в ЕС.   

6. Установен е потенциалът на нови синтетични руски феромони за мониторинг 

и контрол на източния плодов червей (Cydiamolesta) и папудовия зърнояд 

(Callosobruchus maculatus). Освен за мониторинг, е доказана ефективност на опазването 

на плодова продукция с новите феромони за полова дезориентация за източния плодов 

червей в прасковените насаждения - от 90 % до 94 % без допълнителни инсектицидни 

третирания. 

7. В едногодишно ягодово насаждение върху излужени смолници 

галообразуващите нематоди (Meloidogynehapla) и миграторните ендопаразити 

(Pratylenchus penetrans) са с ниска плътност и слабо разпространение в площта, а 

вирусопреносителите от (Xiphinema sp.) се разполагат само в долните почвени слоеве.  

8. В 16 популации галообразуващи нематоди от четири области на страната 

преобладаващ вид е M. arenaria.  



62 

 

9. За първи път е направен анализ на състава на имунните клетки на 

Средиземноморската плодова муха във всички стадии на развитието ù. Доказана е и 

промяна в състава на имунните клетки при инвазиране с ентомопатогенни нематоди.  

10. Две български популации на ентомопатогенни нематоди са перспективни 

като биоагенти за борба с C. capitata. 

 

ПОЗАМ 1: ФИЗИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЧВИ С 

НЕБЛАГОПРИЯТЕН МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ 

През отчетната година са получени нови експериментални данни за физични и 

биологични показатели от обекти, които отговарят на критериите за неблагоприятна 

текстура (каменисти, песъчливи, глинести и вертични почви). Анализирани са връзки 

между съдържанието на скални фрагменти, текстурни фракции и физични показатели 

на изследваните почви. Измерени са топлинните показатели на почви с тежък 

механичен състав и вертични свойства при различен матричен воден потенциал. 

Извършен е мониторинг и моделиране на компоненти на водния баланс с модела 

WINISAREG на почва с тежък механичен състав при отглеждане на слънчоглед в 

района на биоклиматичен полигон Лозен. Изследвани са показателите за микробиално 

дишане, ензимна активност, основни групи микроорганизми, численост и 

биоразнообразие на почвената лумбрикофауна в почви с тежък механичен състав и 

каменисти почви. Микробиологичните показатели варират в широки граници при 

почвите с неблагоприятен  механичен състав и са в тясна връзка с почвените свойства, 

местоположение в релефа, климата и растителната покривка. Анализирани са физични, 

химични и биологични показатели и тяхната взаимовръзка при разпрашени почви от 

района на опитно поле Тръстеник, Русенско в рамките на полски и лабораторен 

експеримент. Вариантите в полския експеримент включват различни начини на 

земеползване и местоположение на склона. Лабораторният експеримент включва 

инкубиране на два щама микроорганизими (Azotobacter и Trichoderma) в проби от 

Карбонатен Чернозем с добавени органични подобрители. Оценена е податливостта 

към ерозиране на почвите с неблагоприятна текстура и е установено, че те са с по-

ниски стойности на индекса за податливост към ерозиране в сравнение с почвите от 

другите текстурни класове при равни други условия (съдържание на почвено органично 

вещество, структура и водопроницаемост на почвения профил). За определянето на 

мерките за ограничаване на ерозията на почвата, прогнозните средно-годишни почвени 

загуби от ерозия са изчислени и обобщени за всяко от четирите вида ограничения по 

почвена текстура за основните културни видове (ниви, лозя, овощни градини и пасища) 

по групи наклон и степени на ерозионен риск и по области. 

 

ПОЗАМ 2: СИСТЕМИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЧРЕЗ ОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ 

В съответствие с целта на проекта – проучване свойствата и поведението на 

различни конвенционални и алтернативни торове и препарати на база сравнение с 

традиционно употребяваните в земеделската практика, са изведени серии 

експерименти. В полски опит с картофи и прилагане на органични и минерално торене 

е установено значително увеличение на популациите на всички физиологични групи 
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микроорганизми с изключение на спорообразуващи бактерии и бактерии, които 

абсорбират минерален азот, което е много добър показател за повишена микробна 

активност на почвата в съответните варианти. В допълнение, минералното торене има 

положителен ефект върху общия брой бактерии и върху усвояването на минералния 

азот.  

Във вегетационни експерименти е установено влиянието на конвенционални и 

нови органични и минерални торове и подобрители (микробиални торове, листни 

подхранвания и специализирани торове) върху хранителния режим на почвата, 

растежните прояви и продуктивността на картофи при контролирани условия, както и 

на някои биохимични показатели, свързани с качеството на добитата продукция.  

Експерименти с представен от Софарма продукт (отпадък от производствен 

процес) води до оптимизиране на кореновото хранене и увеличаване на кореновата и 

надземната маса на тест културата. Прецизирано е оптималното съотношение на 

компоста. Наблюдава се ниско съдържание на достъпни азотни съединения, което 

рефлектира в изчерпването на почвените запаси.  

Изследвано е влиянието на мелиорант (каменна вата) върху почвеното 

плодородие и развитието на зеленчукови и полски култури. Установено е 

неутрализиращо действие при кисели почви. Сравнително високото съдържание на 

органичeн въглерод – 2.5 % (или 4.3 % хумус) е добра предпоставка за успешно 

развитие на растенията. 

 

ПОЗАМ 3: АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

ХРАНИТЕЛНИЯ РЕЖИМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

Изпитани са варианти на системи за обработка, норми на торене (варианти-Т0, 

Т1 и Т2) и на интегрирана борба с плевелите в ОП Божурище и е установено 

действието на приложените обработки върху физичната характеристика, агрохимичния, 

химичния и биологичния статус на изследваните почви. В ОП Божурище се акцентира 

на оценката на видовете обработки на почвата и на интегрираната борба с плевелите на 

базата на използвани нови хербициди с широк спектър на действие. Биометричните и 

фенологични показатели са обработени. Данните за добивите от 1-та година на опитите 

са интерпретирани. В ОБ Цалапица се изпитват 4 варианти на торене (варианти-Т0, Т1, 

Т2 и Т3) и са получени параметри за оценка продуктивността на царевицата. В 

динамика са отчетени показателите – абсолютно суха биомаса на листа, стъбла и 

кочани, изчислен е листно площния индекс и е обобщена получената информация. 

Изчислен е добивът на зърно от царевица. Определено е съдържанието на основните 

макроелементи N, P и К в биомасата и зърното от ечемик от предходната 2019 година. 

Изчислен е износът им с растителната продукция. Взети и анализирани са почвени 

проби за агрохимичен статус на почвата. Получени са количествени параметри за 

характеризиране на течната фаза на почвата. Отчетен е обемът на дренажа и химичният 

състав на лизиметричните води на базата, на които е определен износът на химични 

елементи с тях. Отчетен е съставът на извлеците при използване на почвен подобрител-

биовъглен. Продължени са изследванията по екологичния мониторинг на подземните 

води в избран водосбор за допълване на съществуващата база данни. Заложени са 
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полските експерименти на опитните полета със следващите култури - пшеница и 

тритикале от сеитбообращенията съгласно работната програма за следващия етап.  

 

ПОЗАМ 4: АКТУАЛЕН РАДИАЦИОНЕН СТАТУС НА ПОЧВИ, ВОДИ И 

РАСТЕНИЯ ОТ ОБЕКТИ, ПОТЕНЦИАЛНО ИЗЛОЖЕНИ НА АНТРОПОГЕННО 

ЗАМЪРСЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕКА 

През 2020 г. в изпълнение на проекта са извършени повече от 1500 анализа за 

определяне на радиологични характеристики на проби от почви, води и растения. 

Проведени са изпитвания за определяне техногенните и естествените радиоактивни 

елементи: радон, уран, радий и торий чрез недеструктивна гама спектрометрия, 

радиохимично определяне на обща алфа и обща бета активности, радиохимично 

определяне на стронций-90, радиохимично определявне на активностите на изотопите 

на уран и течно-сцинтилационно определяне активността на тритий. Представени са 

резултатите за радиационното състояние на почвите от района на АЕЦ Козлодуй и 

поречието на р. Дунав за периода 2019 г. Съдържанието на естествени радионуклиди в 

изследваните почви е в рамките на цитираните в литературата стойности като 

нормални за този район. От получените данни за активностите на цезий-137 в 

обследвания район може да се заключи, че в последните години не се наблюдава 

замърсяване както в резултат от аварийни ситуации, така и от неконтролирани 

изхвърляния на радиоактивни отпадъци. Изведен е вегетационен опит с царевица с 

четири почвени различия с цел определяне на трансферните коефициенти за 

усвояването на стронций-90 от почвата в растенията. Изследваните води отговарят на 

изискванията на съществуващата Наредба за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни цели  (ДВ, 

бр. 66 от 2008 г., в сила от 25.07.2008 г.) За отчетния период са публикувани две научни 

статии. 

 

ПОЗАМ 5: ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ, 

ВОДОСПЕСТЯВАЩИ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

Разработени са типови технологии за техническо обслужване на основни 

трактори и земеделска техника. Разработени са поливните режими на зеленчукови 

култури при оптимално напояване и воден дефицит, проследени са количествените и 

качествените показатели на добива в резултат от влиянието на фактора вода. 

Предложени са схеми за разпределение на броя на поливките по фази от развитието им 

в примерна земеделска ферма с добри практики на напояване в условия на климатични 

промени. Направен е анализ на технологии и машини за обработка на междуредията на 

трайните насаждения, имитационен модел на комбинирана машина за междуредова 

обработка на трайни насаждения. Получени са резултати от торене с гранулирани 

остатъци от земеделското производство. Установен е потенциалът от използването на 

биомасата от бързорастящи издънкови дървесни видове за енергийни цели, необходим 

за разработване на технология за получаване на биомаса от бързорастящи издънкови 

дървесни видове за енергийни цели. Анализирани са техническите средства за 
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провеждане на растителната защита в трайните насаждения. Направен е анализ и 

оценка на прилагането на иновативни техники за оптимизиране на напояването при 

отглеждане на зеленчуци в неотопляема оранжерия. Направено е литературно 

проучване и анализ на съществуващите изследвания и методи за оценяване на 

климатичните сезонни промени. 

 

ПОЗАМ 6: УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ И 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И 

ЗДРАВОСЛОВНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ 

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Настоящият проект е ориентиран към използването на иновативни методи и 

технически решения за решаване на проблемите, свързани със засушаването и 

поливния режим при оптимална и недостатъчна водоосигуреност в съвремените 

метеорологични условия, съчетан с балансирано минерално торене, проследяване на 

измененията на количествените и качествените показатели на добива от зеленчукови 

култури, малини и люцерна в резултат от влиянието на двата фактора (напояване, 

торене) при Излужена канелено горска почва, капково напояване и мулчиране. При 

използването на капково напояване съчетано с мулчиране се наблюдава икономия на 

вода при доматите 27 %, а при пипера 52 %.  

Проектът съдържа три теми и девет задачи, от които четири са извеждане на 

експериментални полски опити, три - приложение на симулационни модели и 

съвременни средства за прогнозиране на баланса на водата и оптимизиране на 

поливния режим и добивите. Тестван е моделът за симулиране на поливния режим 

WINISAREG за домати и пипер при поливни и неполивни условия в Софийско поле. 

Две задачи разглеждат подобряване на експлоатационните показатели на технически 

средства за механизиране на технологични операции при грижите за растенията и 

прибирането на цвета от насаждения с маслодайна роза чрез повишаване на здравината, 

оптимизиране на конструкциите и разширяване на технологичните им възможности, 

през отчетната 2020 г. Предвидените дейности в работната програма на проекта за 

отчетния период са изпълнени по обем и качество, и съвпадат точно с предвидената 

работна програма. По тематиката на научноизследователския проект през 2020 г. е 

регистриран полезен модел „Модулна машина за рози” (рег. № 3882 от 21.07.2020 г.) в 

Патентното ведомство на РБ. 

 

ПОЗАМ 7: СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ, УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ОЦЕНКИ НА 

АГРОЕКОЛОГИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ПРИНЦИПИ ЗА 

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Съвременните подходи се основават на свързването на почвите с набор от 

екосистемни услуги и приноса им като ключов компонент към функциите на 

екосистемите. Почвените екосистемни услуги зависят от свойствата на почвата и 

ефектът на тяхното взаимодействие. С акцент върху опазването на почвите, е изготвен 

пълен обзор на политиките и правните инструменти за регулиране опазването на 

почвите и планираните мярки с участието на земеделски стопани и производители по 
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Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на 

почвите. Повишаването на качеството и надеждността на информацията е 

систематизирано в база данни с обхват извеждане на статистически зависимости. 

Интерпретирани са нови данни със реликтови свойства, установени в профили на 

рекултивирани почви с биологична рекултивация в насаждение от акация.  

Представени са изследвания на почви от урбанизирани територии на градовете 

София и Сандански в площи с преобладаваща тревна растителност и паркове с 

дървесна растителност.  

Разработени са бонитетни методики за нови култури маслодайна роза (Rosa 

damascena), лешник (Corylus avellana L.) и билкови култури – маточина (Melissa 

officinalis), чиито полски бонитетни числа досега не са включени във формиране на 

средния агрономически бал на земеделските земи. Принос е включване на 

допълнителни почвени характеристики при относителна оценка (бонитировка) на 

земеделските земи. 

Създава се GIS база данни и се обсъждат методични подходи за дигитализация 

на климатичните карти по пригодност за основни селскостопански култури в страната. 

 

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

ПОЗМ 246: ТЕХНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСНА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ  

През 2020 г. са установени параметрите на влияние на някои агротехнически 

практики, прилагани при конвенционално и биологично земеделско производство 

върху продуктивността и качеството на основни за района на Добруджа полски 

култури. Изключително провокативните условия за развитие както на зимните житни, 

така и на пролетните култури предостави информация за потенциала на изпитваните 

генотипове в условията екстремни и продължителни засушавания, в критични фази от 

развитието им. Проучена е генотипната реакция на сортове обикновена зимна пшеница, 

твърда пшеница, пивоварни и фуражни образци ечемик, както и тритикале при 

отглеждането им след различни предшественици и норми на минерално торене в 4-

полен сеитбооборот. Установена е и реакцията им при отглеждане в условията на 

преход към биологично производство. 

Проведени са изследвания върху динамиката на натрупване на въглехидрати и 

основни макроелементи по фази от развитието на пшеницата в зависимост системното 

минерално торене от различни норми и съотношения върху продуктивността на сорт 

Пчелина, физичните характеристики на зърното и ефекта от комбинираното 

взаимодействие между елементите в торовата норма в 2-полен сеитбооборот. Проучен е 

ефектът от набор хербициди и сроковете им на внасяне с цел ефективно извеждане на 

борбата с плевелите при нови сортове пшеницата и тритикале и слънчоглед. Сортовата 

агротехника на пролетните култури е съсредоточена върху изследване влиянието на 

различни агротехнически практики (минерално торене, използване на растежни 

регулатори, комбинирани торове (макро + микро), различни системи за основна 

почвообработка, гъстоти на сеитба и други върху продуктивността и качеството на 

произведената стокова продукция от нови сортове фасул и хибриди слънчоглед. При 
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слънчогледа е включено и изследване влиянието на гореизброените фактори върху 

раундъп-устойчиви слънчогледови хибриди, създадени в ДЗИ. За условията на 

годината са установени качествените показатели на линиите от машини за 

производство на полски култури при различни варианти на почвообработка, сеитба и 

прибиране на произведената продукция при различни начини на оползотворяване на 

растителните остатъци в сеитбооборота. Изследвано е оптимизирането на елементи, 

регулировки и режими на работа на машини, използвани за интегрирано и биологично 

производство на полски култури и семена, подходящи за размера, структурата, 

технологичната, техническа и икономическа специфика на българските земеделски 

производствени единици.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ 

ПОЗМ 242: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

ЕФЕКТИВНО И УСТОЙЧИВО ЯБЪЛКОПРОИЗВОДСТВО 

При проучване на шест варианта на торене при 12 годишни дървета от сорт 

Флорина е установено, че амониевият нитрат с норма 8 kg/da N повишава средното 

тегло на плода със 17,78%, в сравнение с 6 kg/da N. При вариантите с птичи тор с 

норми 370 kg/da и 185 kg/da средното тегло на плода надвишава контролата с 6,25 и с 

11,61 % съответно. В условията на минерално торене е установена силна положителна 

взаимовръзка между торовата норма и съдържанието на сухо вещество в плодовете (r = 

0,96) и между торовата норма и съдържанието на захари (r = 0,99). При всички 

изпитвани варианти на торене и при трите височини на съкращаване е отчетен най-

голям относителен дял на плодове от клас „Екстра”, като процентите варират от 92,39 

до 99,40 %, следван от клас I от 0,6 до 10,72 % и клас II – от 0,0 до 1,86 %. Определен е 

вирусния статус на 64 ябълкови дървета от 4 сорта (Флорина, Златна резистентна, 

Пинова и Бесепара) по отношение на вирусите АCLSV (57,8 %), ASGV(1,5 %), ApMV 

(0 %) и смесените инфекции от тях (АCLSV + ASGV – 14,1 %). Положителната реакция 

на пробите от черница (Morus sp.) към специфичния антисерум за ApMV налага 

продължаването на изследванията във връзка с установяването на този вид като 

гостоприемник на ApMV в България. Благоприятните метеорологични условия през м. 

септември на 2020 г. индуцираха продължителен летеж на Ябълковия плодов червей - 

Cydia pomonella, но не бе установено развитие на трето поколение на този неприятел. 

Плътността на ябълковия плодов червей значително нарасна през отчетната година и е 

в границите от 4,69 до 6,58 пъти по-голяма спрямо предходната година. Отглеждането 

на зелен фасул в междуредията на млади ябълкови насаждения оказва положително 

влияние върху растежните и стопански прояви на дърветата и химичния състав на 

плодовете. Икономически най-ефективна през тази година се оказва прилагането на 

контурна и детайлна резитба за сорт Флорина, а за останалите два сорта прилагането на 

контурна резитба. При вариантите на торене с дървета съкратени на различни височини 

по-добри икономически резултати са получени при вариантите със стъбло на 25 см, 

следвани от 50 см и 75 см.  
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ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ - ПЛОВДИВ 

ПОЗМ 244: УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЦЕНОЗИТЕ ПРИ 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ОРАНЖЕРИИ 

Проучена е ефективността на продуктите Синеис 480 СК и Екзалт 25 СК срещу 

трипс по домати. Срещу доматения миниращ молец при отглеждането на домати сорт 

Пинк рок F1 в оранжерии са приложени две схеми на третиране: конвенционална и 

интегрирана. Включени са продуктите за растителна защита Конфидор Енерджи ОД; 

Амплиго 150 ЗК; Кораген 20 СК 20 мл/дка; Екзалт 25 СК 240 мл/дка; Волиам Тарго 063 

СК; Синеис 480 СК и Ним Азал Т/С. При интегрираната схема на производство са 

използвани руски феромонови уловки тип Делта за доматения миниращ молец и 

феромонови уловки със сини лепливи плоскости за калифорнийския трипс. Проведени 

са опити с продуктите Ватрал Глаумек 1 %, Ватрал Глаумек 1,5 % и Ватрал GL+KAL 1 

%, нови формулировки на листни торове с фунгицидни свойства от минерален 

произход. Извършено е прехвърляне и запазване на колекция от фитопатогенни 

бактерии от домати. Заложени са съдови опити за изпитване реакцията на 15 линии 

домати и 7 линии/сорта краставици към галовата нематода Meloidogyne incognita. При 

проведените тестове с домати две от линиите 1422/16 и 1441/16 са с най-нисък индекс 

на галообразуване. При всички линии/сортове краставици е наблюдавана различна 

степен на галообразуване. Линии 15 В и 2 А проявяват умерено устойчива реакция. 

Направен е анализ на филогенетичната структура на микромицетите в микробиома на 

деградирали почви при краставиците в експерименталния оранжериен комплекс на 

института. Проведени са опити при изкуствен фон на зараза от галови нематоди с 

краставици сорт Киара, присадени върху 3 подложки. Най-добри продуктивни прояви и 

най-нисък индекс на галообразуване са установени при присаждане на краставиците 

върху подложка CM720xAфродита. Проведено е изпитване с 10 образци от сем. 

Cucurbitaceae, които могат да се използват като подходящи подложки срещу галови 

нематоди. Изведени са опити с оранжерийни краставици сорт Дефенс F1. Краставиците 

са отгледани при три гъстоти и три нива на подхранване с N и K. Вариантът с 

двуредова схема на отглеждане регистрира най-слаби растежни показатели, а 

краставиците отгледани на четириредова схема с 200 % подхранване имат най-бърз 

темп на нарастване. Определен е фитосанитарния статус при отглеждането на 

краставици с различните схеми, включени в проучването. В условия на органично 

торене са изпитани сортовете домати Pink Rock, Pink ID, VP-2, Клароса и Амарилис. 

Най-висок общ добив е получен от сорт Амарилис – 9,8 t/da, a най-нисък - от сорт VP-2 

– 5,6 t/da. Направена е оценка на 11 сорта домати за нападение от галови нематоди от 

род Meloidogyne. При сортовете Grumira, Клароса, Амарилис и Лампетие няма наличие 

на гали по корените на растенията. 

 

ПОЗМ 245: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

НЕТРАДИЦИОННИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ЗА ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 

Целта на проекта е да се изследват срокове на сеитба и схеми на отглеждане на 

нетрадиционни за страната зеленчукови култури; проучване етиологията на болестите, 

идентифициране и онтогенетичната специализация на патогените; анализ на пазара и 

цени. Установено е, че най-подходящи схеми за отглеждане са: 80/30 cm (аспержи и 
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девисил) и 80/70 cm (артишок). За отглеждане на пак чой е подходяща дата на сеитба 

5.03, засаждане на 1.04 при схема - 20+20+20+20/10 cm, а за рукола е подходящо късно 

производство с директна сеитба на семената на 15.06 по схема 20+20+20+20/10 cm 

(неотопляема стоманено-стъклена оранжерия). За ранно полско производство на 

пащърнак е подходяща схема 70+30+30+30/15 cm. За монголд се препоръчва сеитба на 

семената на 5/03 и засаждане на растенията на 14/04 по схема 80/30 cm. 

Установени са следните неприятели по културите: 12 точков аспарагусов 

листояд и аспержов листояд (при аспержи); листни въшки, миниращи мухи и нощенки 

(артишок), листни въшки, миниращи мухи и трипсове (девисил); листни въшки и 

нощенки (ревен), повреди от нощенки и земни бълхи (манголд). Проучен е видовият 

състав, филогенетичната специализация на патогените и сезонната динамика на 

развитие на болестите при едногодишни и многогодишни зеленчукови култури. 

Установено е, че с преобладаващото значение са болестите по надземната част – ръжда, 

пурпурни петна, сиво гниене, церкоспороза, рамулариоза и септориоза. Събрана е 

колекция от гъбни патогени – причинители на основните болести по аспержа, артишок 

и ревен. В маркетингово проучване в търговската мрежа е регистриран сортимента от 

нетрадиционни зеленчукови култури, техния произход, разфасовки и цени.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" 

- РУСЕ 

ПОЗМ 243: ПРОУЧВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗВЕНА ПРИ 

ОСНОВНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ И ЛОЗА В УСЛОВИЯТА НА РУСЕНСКИ РЕГИОН 

Работната програма на проекта включва 6 задачи и 16 подзадачи, с основна цел: 

разработване на съвременни технологични решения за отглеждане на основни полски 

култури и лоза, отразяващи последните научни постижения и добрите земеделски 

практики за получаване на високодобивна и качествена продукция. 

В Института се намира най-стария в страната траен торов опит, върху който се 

проучва ефектът на 7 варианта на торене със самостоятелно и комбинирано внасяне на 

макроелементите N, P и К, върху продуктивността, качествените показатели на зърното 

и износът на микро- и макро-елементи от почвата при културите пшеница, ечемик, 

царевица и фасул. Получените резултати от изследването в трайния торов опит 

показват, че определящо влияние за повишаване продуктивността и качествените 

показатели на полските култури, включени в сеитбообращението, има азотното торене, 

прилагано както самостоятелно, така и в комбинацията с макроелементите фосфор и 

калий.  

Продължава проучването и разработването на основни звена в технологията за 

отглеждане за семепроизводство на пшеница сорт Венка 1 и Дунавия, и люцерна сорт 

Приста 5, селекционирани в Института, в условията на излужен чернозем.  

Успешно изведената химична борба с вредната растителност в посеви от 

хибридна царевица и родителските ѝ форми, и в лозово вкоренилище, води до 

получаването на добиви, близки до генетичните заложби на изследваните царевични 

линии и хибрид, и получаването на по-висок процент първокласни вкоренени лози.  

Изборът на подложка е важен не само по отношение на силата, която тя 

индуцира на присадения сорт, но и по отношение влиянието ѝ върху минералното 
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хранене. В изследването са включени два десертни сорта лози Тангра и Зорница и два 

винени сорта Мискет Викинг и Кристален, присадени на три различни подложки СО4 

(приета за контрола в изследванията), Монтикола и Шасла 41Б. За получаването на по-

висок процент първокласни вкоренени лози, са изпитани и два растежни стимулатора 

RadiCifo L24 и Еврорадикс, които оказват положително влияние върху развитието на 

кореновата и надземна част на облагородените вкоренени лози.  

Видовете и сортовете фуражни култури - образци бяла лупина и бакла, са 

отгледани при специфични екологични условия и е проследена толерантността им към 

вредители. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО – ПЛЕВЕН 

ПОЗМ 232: ЕФЕКТИВНИ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗАТА 

Проучено е влиянието на летните резитбени операции върху плододаването и 

растежа на лози от сортовете Сторгозия и Мискет кайлъшки, отглеждани по 

биологичен и конвенционален начин. Извършването на различни комбинации от летни 

резитбени операции върху лозовите растения оказва влияние върху вегетативните и 

репродуктивни възможности на лозите при сорт Сторгозия, както и при двата начина на 

отглеждане на сорт Мискет кайлъшки (биологично и конвенционално). Основните 

агробиологични показатели се изменят въз основа на направените манипулации върху 

отделните варианти. Всички направени манипулации са оказали въздействие върху 

количеството и качеството на добива при съответните сортове.  

Усъвършенствани са някои технологични варианти и технически средства за 

извършване на основните операции при биологичното производство на грозде. 

Работено е в три направления – изпитване и установяване на подходящи технологични 

варианти за борба с вредителите при лозата с някои от посочените в нормативните 

документи за биологично производство химически препарати, създаване на оптимални 

условия за ефективно провеждане на тази борба чрез провеждане на някои операции 

със зелените части на лозите и борба с плевелите в зоната на лозовия ред чрез 

прилагане на механични обработки, както и производство на вино от грозде, отгледано 

по биологична технология.  

В плододаващо лозе от сорт Сторгозия е изпитан органичният биостимулатор 

Озирил, както и течните листни торове Ка-Бор и МахGrow. На лице е тенденция към 

повишаване на резултатите при вариантите с калиево и комбинирано торене.  

Систематизирани са подходящи маркетингови и организационно-управленски 

подходи в подкрепа развитието на десертното лозарство в регионален план. 

Югоизточен и Южен централен са двата района, където се наблюдава по-голяма 

жизнеспособност на стопанските единици, което предполага по-големи възможности за 

сътрудничество между производителите по посока подобряване на маркетинговите 

дейности и повишаване конкурентоспособността на производството на десертно грозде.  

Идентифицирани са силните страни и основните направления на лозаро-

винарския сектор и виненият туризъм, които могат да се използват за маркетинг и 

реклама. Очертани са предизвикателства, тенденциите и възможности пред 
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българският винен туризъм. Предложени са идеи и стъпки в проектирането на лейбъли 

и брандове, като част в изграждането на маркетингова стратегия. 

 

ПОЗМ 233: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗВЕНА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 

В изпълнението на проекта са включени 4 научноизследователски задачи. 

Изпитано е влиянието на органичния биостимулатор Озирил върху сортовете 

Кайлъшки рубин и Мискет кайлъшки. Вторият сорт показа незадоволителни резултати, 

поради което е изключен от изследването. През периода 2019-2020 г. към схемата на 

опита са добавени листните торове Ка-Бор и МахGrow за самостоятелно и съвместно 

изпитване с Озирил върху сорт Сторгозия. Доказано е негативното влияние на 

закисването с 2%-ен разтвор на Озирил на прис резници. В двете групи варианти са 

налице статистически доказани разлики по болшинството показатели. През периода 

2017 - 2020 г. е изведен полски опит за установяване на оптимални начини за прилагане 

на микоризиращи продукти Rhizovam basic и Dynocarb MYC в лехи без мулчиране на 

повърхността и с мулчиране с полиетиленово фолио. Най-ефикасен метод за прилагане 

на Rhizo vam basicе от икономическа гледна точка е чрез равномерно размесване на 

носещите глинени частици в обработваемия почвен слой при формиране на лехата, без 

мулчиране с полиетилен. Прилагането на Dynocarb MYC стимулира растежа на 

леторастите но не е установено значително нарастване на процента стандартни 

вкоренени лози. Проведено е проучване на възможностите за прилагане на хербициди и 

фунгициди чрез поливните води. Хербигацията и фунгигацията са извършени с 

микродъждуване и по конвенционалния начин (с гръбна пръскачка). Не са установени 

съществени различия по проследяваните показатели между двата начина на прилагане 

на хербициди и фунгициди. Добивът стандартен посадъчен материал варира в 

зависимост от сорта и не е установено доказано различие, дължащо се на начина на 

третиране. Извършеният икономически анализ въз основа на данните от проведения 

опит показва, че приложението на хербигация и фунгигация осигурява по-добри 

икономически резултати в сравнение с варианта на ръчно третиране. Изведен е опит за 

установяване възможностите за прилагане като дефолианти, непосредствено преди 

изваждането на лозите от вкоренилището на контактните листни хербициди Баста 15 

СЛ и Диква 20 СЛ. Най-силен дефолиращ ефект при всички сортове е отчетен след 

третиране с Диква 20 СЛ в доза 0,6 l/da и комбинацията от Баста + Диква. Двукратното 

третиране води до по-силен дефолиращ ефект, но при невъзможност за провеждане на 

второто третиране еднократното прилагане на Диква в доза 0,6 l/da или комбинацията 

от Баста + Диква (0,3 + 0,33 l/da) може да предизвика достатъчно за нуждите на 

технологията обезлистване.  

 

ПОЗМ 234: ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ НА ВРЕДИТЕЛИ ПО 

ЛОЗАТА ЗА ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И КОНТРОЛ 

Изследователската работа по проекта включва провеждането на експерименти и 

наблюдения при полски и лабораторни условия върху елементи от диагностиката и 

интегрираната защита от вредители в лозовите насаждения. Проучено е приложението 

на индексажния метод за диагностика на вирусни и фитоплазмени болести при отбор на 
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изходни лозови растения. Завършено е проучване за разпространението на вируси по 

лозата в района на Плевен с което е доказано присъствието на два нови за нашата 

страна вируси - grapevine Pinot gris virus (GPGV) и grapevine leafroll-associated virus 2 

(GLRaV-2). Положителните на ELISA проби са потвърдени с real-time PCR, както и с 

конвенционален RT-PCR на гените, отговорни за синтеза на протеиновата обвивка. 

Направено е нуклеотидно секвениране на ампликоните и получените GPGV и GLRaV-2 

последователности са депозирани в GenBank. Приложени са молекулярни методи за 

диагностика на лозови жълтеници, причинявани от фитоплазми. Доказано е, 

посредством PCR, наличието на ‘Ca Phytoplasma solani’ в проби на различни сортове и 

райони на страната. Резултатите за наличие на фитоплазма от V-та 16Sr група в листни 

проби от повет (Clematis vitalba) и Айлант (Ailanthus altissima) са докладвани на 19 

Конгрес на Международния съвет за изследване на вирусните и вирусоподобни болести 

по лозата (ICVG), проведен през месец април 2018 г. в Чили. Резултатите от 

мониторинга на потенциални вектори показват, че преобладаващ вид е Scaphoideus 

titanus. Анализирани са влиянието на климатичните условия и други фактори за 

развитието на основните гъбни болести. При неблагоприятни условия Phytolacca 

americana образува неотенични растения и увеличава възможностите за 

възпроизводство. Фитотоксините на A. altissima и Ph. americana остават в почвата от 

ризосферния слой и имат алелопатичен ефект към растежа на кореновата система и 

надземните органи на присадените лозови резници. Водните извлеци, от едногодишна и 

многогодишна стволова кора на A. altissima проявяват силна алелопатична активност 

към покълването на семената и растежа на Triticum aestivum. A. altissima и Ph. 

americana проявяват различна чувствителност към изследваните хербициди, в 

зависимост от биологичните особености и възрастта на растенията. Хербицидите с 

почвено и листно действие (Гардоприм плюс Голд и Лумакс) и глифозат съдържащия 

Гилд предизвикват фитотоксична реакция още до петия ден след третирането на A. 

altissima, а при Ph. americana хербициден ефект се отчита двадесет дни след 

прилагането им. 

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО – ПЛОВДИВ 

ПОЗМ 236: ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВОДАТА 

В АКТИВНИЯ ПОЧВЕН ОБЕМ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ 

Задълбочаващият се воден недостиг и нарастващите изисквания към качеството 

на храните и състоянието на околната среда налагат мерки за повишаване 

продуктивността на водата за напояване и екологосъобразно използване на 

разтворените в нея агрохимикали. В хода на предшестващи проекти е натрупана 

изключително ценна база данни от десетки хиляди отчети на неутронен влагомер във 

връзка с динамиката на почвената влажност в кореновата система на овощни растения с 

различен хабитус. 

Цели: повишаване на икономическата ефективност, икономия на вода и опазване 

на околната среда. 

Обекти на изследване: прецизен воден баланс на активния почвен обем на 

овощните растения; използваемост на валежите; евапотранспирация на културите; 

напояване с регулиран воден дефицит; воден режим и физиология на растенията; 
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пространствено и времево разпределение на водата и кореновото извличане в почвата; 

компютърно симулиране на водния и солеви транспорт в почвата при микронапояване 

и химигация. 

Методи: полски експерименти, лабораторни анализи на почвени, водни и 

растителни проби, измервания in situ на растителни, почвени, водни и метеорологични 

характеристики; прецизен воден баланс; симулационно моделиране; неутронен 

влагомер, тензиометри, тензиметър, инфрачервен термометър, автоматична 

метеостанция и др. 

 

ПОЗМ 237: ЕКОЛОГИЧНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРАСКОВИ, КАЙСИИ И 

СЛИВИ 

Изследвано е влиянието на биоторовете хумустим, агрифул и биотор (лумбреко) 

върху растежните и репродуктивните прояви на праскови. Установено е въздействието, 

което те оказват върху основните почвени характеристики pH, NO3
-, NH4

+, P2O5, K2O, 

при осем годишно подхранване, в плододаващото прасковено насаждение на сорт 

Глоухейвън. Внасянето на високи торови норми на Биохумус в алувиално ливадната 

почва предизвиква нарастване на подвижните форми на фосфора в почвата, при което 

се наблюдава тясна зависимост между величината на торовата норма и количеството на 

подвижните форми фосфор, изразяваща се с уравнение на права. 

Методът полова дезориентация чрез използване на диспенсерите Cidetrak® ОFM 

L МЕSO в норма 5 бр. на da е ефикасно алтернативно средство за борба с основния 

вредител по прасковата - Cydia molesta. Този метод е ефективен при ниска плътност на 

популацията на източния плодов червей в изолирани насаждения. Феромоновите 

капсули OFM A&B Combo dual са удачни за проследяване динамиката на летежа на 

източния плодов червей в градини, в които се провежда полова дезориентация. Те 

отразяват адекватно плътността му. Методът полова дезориентация чрез използване 

диспенсерите Cidetrak® ОFM L - MESO е ефективен в сливови насаждения и може да 

служи като алтернативно средство за борба с основния неприятел по сливата 

Grapholitha funebrana Tr.  

Проучена е ефективността и селективността на хербицидите Чикара дуо и Наса 

360 СЛ в млади сливови насаждения. Проследен е периодът на проява на първи 

признаци на фитотоксичност по плевелите, продължителност на хербицидния ефект, 

появата на външни симптоми на фитотоксичност по дърветата или видими смущения в 

растежа.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА 

ПОЗМ 248: РАЗРАБОТВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ 

ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО И ЗЕЛЕНА 

МАСА, ПОДХОДЯЩИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ АГРОЕКОЛОГИЧНИ РАЙОНИ НА 

СТРАНАТА, СЪХРАНЯВАЩИ ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ В УСЛОВИЯТА НА 

ЕКОЛОГИЧНОТО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

През отчетната година са изведени 16 многофакторни полски опита. На базата 

на получените резултати ще се усъвършенстват и разработват нови звена от 

технологиите за отглеждане на царевица, съобразени с климатичните условия и 



74 

 

направленията на нейното използване. В продължение на 58 години се проследява 

влиянието на начина на отглеждане на пшеница и царевица в звено и като монокултура 

и отражението й върху продуктивността, заплевеляването и почвеното плодородие. По 

отношение балансираното минерално торене се провежда експериментална работа, 

включваща почвено торене с N, P и К в комбинация с микроелементи Mg, Co, S, B, Mn, 

Fe, внесени през вегетацията на царевицата като листно торене. Експерименталната 

работа, целяща извеждане на ефективна борба с плевелната растителност в посевите от 

царевица, включва третиране на посева с хербициди и хербицидни комбинации, 

отчитане на тяхната ефективност по време на вегетацията на културата, влиянието им 

върху продуктивността, качеството на растителната продукция и тяхната 

фитотоксичност. За успешна борба с ИВ неприятели по царевицата се провежда 

експериментална работа, включваща изпитване на биоинсектициди срещу възрастните 

на T. dilaticolis. В лабораторни условия са тествани концентрации на препарата 

Naturalis, Neem Azal. Изпитана е ефективността на 3 броя инсектициди за борба с T. 

dilaticolis. Проведен е мониторинг на сезонната активност на възрастните на западен 

царевичен червей (Diabrotica virgifera virgifera). Проучва се влиянието на редуване на 

културите, включени в сеитбообращение и редуването и с люцерна, отглеждана в клин 

върху продуктивността, качеството на растителната продукция и хранителните 

качества изразени в КЕМ и КЕР. В ОСПЗ – Пазарджик, в условията на 

Горнотракийската низина при поливни условия в четириполно сеитбообращение се 

изучава структурата на вредителите с цел разработване на алтернативни мероприятия 

за борба. Експерименталната работа включва проучване влиянието на ТКМ върху 

водно-физичните свойства на почвата при извършване на вегетационни обработки на 

почвата в посев от царевица. 

 

 

III.1.4. НАПРАВЛЕНИЕ „ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И АГРАРНА 

ИКОНОМИКА“ 

В това направление се разработват 16 броя научноизследователски проекти от 6 

СЗ, насочени към: 

1. Създаване на нови храни, напитки и хранителни добавки с висока биологична 

стойност и терапевтичен ефект (антиоксидантен, имуностилиращ, противодиабетичен, 

антирадиационен и др.). Разработване на технологии и рецептури. 

2. Получаване и въвеждане на биологично активни вещества (протеинови 

изолати, ензими, антиоксиданти, полифеноли, микробни култури, естествени 

растителни протеази и др.) в производството на нови здравословни храни, напитки, 

хранителни добавки, биоопаковки и покрития, биостимуланти (с различно 

предназначение) и фитостимуланти (за растителна защита и ускорен растеж).  

3. Разработване и внедряване на интегрирани подходи и технологии за контрол 

на безопасността на храните в цялата хранителна верига, вкл. срока на съхранение. 

4. Анализ на прилаганите технологии за хранене на животните с цел 

подобряване на качеството на месото, млякото и продуктите от тях. 
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5. Изследвания за намаляване на здравния риск при използването на тютюневи 

изделия и възможности за регулиране на тютюневия състав и емисии, вкл. на т.нар. 

”нови тютюневи бездимни продукти”. 

6. Анализ на поземлените отношения, социално-икономическите ефекти и 

селскостопанските политики след присъединяването на България към ЕС. Сравнителен 

анализ с предхождащи периоди. 

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, 

СОФИЯ 

ХТАИ 146: ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ НА ОСНОВАТА 

НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ 

ХАРАКТЕР 

Разработена е технологична схема за производство на лиофилизиран 

функционален биопродукт „FucoSTEM“ на основата на биволска коластра. Новият 

продукт „FucoSTEM“ представлява лиофилизиран концентрат със запазени качествени 

характеристики, балансиран състав, висока биологична и енергийна стойност, 

микробиологично чист и безопасен за употреба. Разработени са технологии за 

производство на 2 вида млечнокисели напитки на основата на суроватка, преминала 

пастьоризация и млечнокисела ферментация под действието на млечнокисели 

микроорганизми Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 

в съотношение 3:1. Суроватката е обогатена с плодов концентрат от хеномелес и 

вариант с добавена какаова маса, естествен подсладител, хидроколоид и други 

натурални компоненти. Разработена е и технология за производство на суроватъчно 

сирене с добавени сухи подправки. Експерименално са произведени три вида сирене от 

суроватка: суроватъчно сирене без добавки; суроватъчно сирене с мащерка; 

суроватъчно сирене с босилек. Разработени са 6 варианта хляб за функционално и 

специализирано хранене на основата на натурални суровини. Към основните брашна 

/ръжено, бяло и пълнозърнесто пшеничено/, са добавени 10 % спирулина и 5 % брашно 

от тютюнево семе.  

 

ХТАИ 147: ПИВО С ПОДОБРЕНИ АНТИОКСИДАНТНИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ СВОЙСТВА  

Изпитвани са сортове и перспективни линии зимен многореден ечемик, 

селекционирани в Института по земеделие – Карнобат и Добруджански земеделски 

институт – Генерал Тошево. Добри показатели са установени при сортовете Веслец, 

Изгрев и Земела от ИЗ-Карнобат, както и Тангра и Пагане от ДЗИ-Генерал Тошево.  

Перспективна линия 1864-47 от 2020 година е включена в сортовата листа на 

Република България под наименование Ларимар (Larimar) и се очаква получаването на 

сертификат. Тя се характеризира с най-висока продуктивност, а при подходяща 

технология на производство реализира и добри пивоварни качества на малца. 

Перспективната линия Кт 3029 е подходяща за утвърждаване като сорт от ИАСАС. 

Посредством прибавяне на растителни добавки (плодове, билки, ядливи цветя, по-

висока степен на охмеляване) е получено пиво тип лагер с подобрени функционални 
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качества и органолептични свойства, приемливи за потребителите. Установено е 

повишение на основни показатели, имащи отношение към антиксидантния капацитет 

на пивото - съдържание на полифеноли, антоцианини, флавоноиди, радикал-улавяща 

способност. Не са установени отклонения в нормалните параметри на 

ферментационния процес. Повишената антиоксидантна активност на пивото с 

растителни добавки дава основание да се смята, че напитката ще има положителен 

ефект върху здравето на консуматорите (при употреба в умерени количества). 

 

ТН 1: ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ В БИВОЛСКО МЛЯКО И 

ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ 

Установено е качеството на млякото от биволи отглеждани в равнинни (ф. Цар 

Калоян), полупланински (ф. Макак, Шумен) и планински условия (ф. Гигинци). 

Установена е най-висока масленост на биволското кисело мляко при ф. Макак, 

следвано то това на ф. Цар Калоян и ф. Гигинци, докато съдържанието на белтък е в 

обратна корелация на съдържанието на мазнината. Технологичната обработка на 

млякото от порода Българска мура до кисело мляко по стандартния метод води до 

незначително понижаване на наситените мастни киселини, значително нарастване на 

мононенаситените мастни киселини в киселото мляко от ф. Цар Калоян (P≤0,01) и 

полиненаситените мастни киселини в киселото мляко от ф. Макак (P≤0,01). Достоверно 

се понижава концентрацията на CLA при киселото мляко от ф. Макак и ф. Цар Калоян, 

докато при ф. Гигинци нараства незначително. Съдържанието на омега-3 мастните 

киселини намалява незначително, докато това на омега-6 мастните киселини запазва 

тенденцията на изходната суровина. Влагането на куркумин, който е с доказани от 

науката антивъзпалителни и антиоксидатни свойства води до понижаване на 

съдържанието на млечна мазнина и нарастване на съдържанието на белтък, СБО и СВ. 

Суплементацията води до понижаване на синтеза на наситени мастни киселини за 

сметка на нарастване на мононенаситените мастни киселини и незначителни варирания 

в концентрацията на полиненаситените мастни киселини. Биологичноактивните и 

антиканцерогенните мастни киселини варират незначително при влагането на 

куркумин в дажбите на биволите.  

 

ТН 2: АЛТЕРНАТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА И ПРОДУКТИВНОСТТА ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

КУЛТУРИ 

За втора стопанска година е тествано влиянието на фитостимуланти върху 

растежа и развитието на земеделски култури. Разработени са експериментални 

препарати на основата на органични източници, като е възпроизведен състава на 

серията образци, изпитвани през 2019 година. Ефектът от прилагане на 

фитостимулантите е оценяван посредством определяне на биометрични 

характеристики, структурни елементи на добива, технологични показатели и общия 

добив в условията на съдови и прецизни полски опити. При фасул диапазонът на 

увеличаване на добива при ефективните образци е от 8 % до 13 %. Проведено е 

проучване за съдържанието на афлатоксини в зърното, при което не е установена 
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естествена контаминация както при контролата, така и при третираните варианти. При 

климатичните условия на реколтната 2020 година е установена силна положителна 

реакция от третиране на генеративната маса на памук. Прирастът на добива е 36 %, 33 

%, 17 % и 15 % в резултат на нарастване в броя на формираните и разпукани кутийки. 

 

ТН 6: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА 

СЪХРАНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СВЕЖЕСТТА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

През първата година от изпълнението на проекта е изследвана възможността за 

получаване на естествени рН-чувствителни индикатори за мониторинг на свежестта на 

хранителни продукти от 4 суровини – арония, черна боровинка, черен бъз и черен 

морков. Анализите показват високо съдържание на антоцианинови пигменти при 

всички проби. Наблюдавани са значителни промени в цвета на разтворите при промяна 

на рН - от розово-червено (рН 2.0 и 3.0) през розово и бледо-розово (рН 4.0, 5.0 и 6.0) 

до пурпурно и синьо (рН 7.0 и 8.0). Най-отчетлив е цветния преход между рН 6.0 и 7.0 

при черния морков (от бледо-розово до синьо). Тези резултати са потвърдени и от 

спектралния анализ на екстрактите във видимата област (400-750 nm).  

За удължаване срока на съхранение на телешко месо, пробите са мариновани с 

водни екстракти от билките котешка стъпка и риган, съдържащи висока концентрация 

на полифеноли - 0.854 и 4.884 mg GAE/ml. Установена е значителна антиоксидантна 

активност-1.005 VCEAC mmol/l (котешка стъпка) и 4.124 VCEAC mmol/l (риган). 

Третирането с екстрактите оказва достоверен ефект върху цветовите характеристики на 

месото. Физикохимичният анализ показа, че третирането води до 4 % намаление на 

сухото вещество в сравнение с контролата. Не се наблюдават достоверни различия в 

съдържанието на общ белтък, липиди и пепел. Чрез SDS – PAGE е установено, че 

третирането с антиоксидантни екстракти от риган и котешка стъпка не се отразява на 

протеиновия профил на телешкото месо. 

 

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ, 

ПЛОВДИВ 

ХТАИ 148: ПОЛУЧАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, 

ОБОГАТЕНИ С БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

На разработените лабораторни образци фъстъчени пасти с различни 

концентрации на вложени влакнини е направен консуматорски тест. Най-харесвана от 

дегустаторите е фъстъчената паста, обогатена с 2 % малцови екструдати, която по 

всички показатели (физикохимични и микробиологични) е получила най-висока 

оценка. Три стабилизатора, различни по вид и по количество, са добавени към най-

предпочитаната от консуматорите фъстъчена паста, за проследяване и определяне 

стабилността на продукта по време на съхранение. Oбщото консуматорско 

предпочитание определи фъстъчената паста със стабилизатор PS 209 като приоритетна 

и тази оценка корелира с резултатите от физикохимичните и микробиологични анализи. 

Избраните технологични етапи и параметри са подходящи за получаване на фъстъчени 

пасти, безопасни в микробиологично отношение и стабилни през периода им на 

съхранение от 18 месеца, в нехладилни условия. 
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Въз основа на проведените комплексни изследвания е определено, че за 

получаването на екстра качество нискокалоричен плодов джем, обогатен с фибри по-

подходящ е сортът круши ,,Санта Мария’’, с вложени 2,5 % целулозни влакнини. 

Желеобразната структура на джема е получена с помощта на 7 % калциев лактат и 

желиращи агенти – 1 % натриев алгинат и 0,8 % нискоестерифициран амидиран пектин 

при желеобразуващо време – 20 часа. Полученият джем се характеризира с най-ниска 

енергийна стойност (35,68 kcal), най-високо съдържание на влакнини (4,94 %) и най-

подходящи стойности на реологичните показатели. 

Установено е, че обработките с ултравиолетова светлина или ултразвук, при 

които се запазват в голяма степен биологично активните вещества и минимално се 

редуцират стойностите на реологичните показатели, са подходящи за консервиране на 

джема. 

 

ТН 3: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ 

Въз основа на изследваните параметри на качеството, както и биохимичните 

анализи за хранителна и енергийна стойност на сладкарско изделие кекс, без и със 

заместена мазнина посредством гел от чия, влаган в тестото в нива от 20, 40 и 60 % се 

установи, че заместването на мазнината с гела от чия до 40 % поддържа 

функционалните и сензорни характеристики на продукта, а по отношение на 

биохимичния състав, кекса с 40 и 60 % редукция на мазнината съдържа 48 kcal и 

съответно 3,0 и 5,5 g по-малко мазнини на 100 g, респективно. По време на 

съхранението на пробите, най-общо, с нарастване на нивата на заместване, загубата на 

маса намалява при всички изследвани изделия, като след 150 часа при контролата тя е 

най-голяма, а при гелсъдържащите проби във всички нива е по-ниска. Като цяло 

изследваните проби се характеризират с по-ниски стойности на твърдостта в сравнение 

с контролата за целия 7 дневен период на съхранение. 

В рамките на проектния период са разработени моделни филми от 

хидроксипропил метилцелулоза и масло от гроздови семки. Определени са техните 

физични и физико-химични показатели (текстура, цвят, паропропускливост, водна 

активност, водно съдържание и антиоксидантна активност). Установена е зависимост 

между количеството на добавените в състава на филма активни вещества и стойностите 

на изследваните показатели.  

Приложени са многокомпонентни покрития на базата на хитозан (разтвори от 

хитозан, хитозан-Ca-лактат и хитозан-алгинат) при 2 сорта череши и ябълкови кубчета 

от сорт „Флорина“. За двата вида суровина е установена зависимост между състава на 

покритието и изследваните физични, физикохимични и микробиологични показатели. 

При черешите, сортът „Цветина“ с хитозаново покритие запазва по-добро качество в 

сравнение със същите при сорт „Регина“. Чистото хитозаново покритие при ябълките 

на кубчета запазва качеството за най-дълъг период от време. 

Проучени са суровини от японска дюля, сливови плодове от сортове „Тагера“ и 

„Елена“, плодове на касис от сортове „Омета“, „Титаниа“, „Бен Ломонд“, къпина от 

сортовете „Хул Торнлес“, „Дирксен“ и „Блек Сатин“, отглеждани биологично и 

конвенционално в ИПЖЗ-Троян и са сравнени с контрола за всеки плод по цветови, 
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физикохимични и биохимични показатели. Проучено е влиянието на сорта, 

приложените агротехники и начина на преработка върху изследваните показатели на 

продуктите, получени от избраните плодове. 

Препоръчва се на базата на проведените анализи да се използва биологичен тор 

за пресни плодове от японска дюля (Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach). За 

сини сливи от сорт „Тагера” и „Елена“ се установи, че с най-добри количествени и 

качествени характеристики са сливовите плодове, третирани с био торове, в сравнение 

с плодовете от контролата и плодовете, обработени с минерален и птичи тор. С най-

висока качествена оценка на цвета за всички подбрани сортове къпини са плодовете от 

сорт „Хул Торнлес“, третирани с Teсamin Brix 0,2 % и 0,3 % в сравнение с контролата. 

Смеси от малцови трици с пшеничен грис са екструдирани на едношнеков 

лабораторен екструдер Brabender 20DN (Germany). Приложен е метода на повърхността 

на отражението със следните комбинации: съдържание на малцови трици (10, 20, 30, 40 

50 %), влажност на пробите (17, 20, 23, 26, 29 %), честота на въртене на шнека (120, 

150, 180, 210, 240 min-1) и температура на матрицата (130, 140, 150, 160, 170 ºС). 

Изследвано е влиянието на независимите променливи върху определени зависими 

променливи. При анализ на различните варианти на оптимизация може да се препоръча 

екструдирането на смесите да се извършва при следните оптимални условия: 

съдържание на малцови трици от 20 до 35 %, влажност на материала от 23 до 25 %, 

честота на въртене на шнека от 150 до 180 min-1 и температура на матрицата от 150 до 

160 ºC за получаване на инстантен продукт, подходящ за влагане в крем супи, детски 

пюрета и др. 

 

ТН 7: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ С ПРОФИЛАКТИЧНО-ЗДРАВОСЛОВЕН ЕФЕКТ 

На база на литературната справка са подбрани подходящи заместители на 

животински мазнини (диетични фибри), както и натурални полифункционални 

компоненти, съдържащи ликопен и каротеноиди, за редуциране на натриевия нитрит, 

влаган в месните емулгирани продукти. Избрани са основните суровини и материали за 

извършване на експерименталната работа по задачата. Като основа за предстоящите 

изследвания ще бъде използвана рецептура за Софийски леберкез (печен), която в 

последствие ще бъде модифицирана. Определен е плана на експеримента (Симплекс 

центроиден план) и е направена матрицата за провеждане на експерименталната работа 

по разработване на оптимална рецептура. 

Пандишпановите блатове са продукти с масово потребление и имат високи 

потребителски качества, но биологичната и енергийната им стойност не отговаря на 

съвременните концепции за здравословно хранене. Затова е необходимо да се направят 

съществени корекции в рецептурните им състави, с цел да се увеличи съдържанието на 

биологично активни вещества, хранителни влакнини и едновременно понижаване на 

енергийната стойност. 

Функционалните инградиенти от отпадните продукти, получени от хранително-

вкусовата промишленост, са нова възможност за подобряване на качеството и 

функционалността на тестените сладкарски изделия. На база на физико-химични 

анализи и обобщена литературна справка са подбрани функционални инградиенти, 
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които ще бъдат включени в състава на тестени сладкарски изделия от следните 

вторични продукти – какаови люспи, външни листа от бяло зеле и обезмаслени тиквени 

семки. 

 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, МАРКОВО 

ТН 8: ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ТЮТЮН И 

ТЮТЮНЕВ ДИМ 

Проектът включва шест научно-изследователски задачи, насочени към: 

разширяване на познанията за биологичната активност на тютюневи екстракти, 

получени от български сортове тютюни и използването на остатъци от тютюн за 

производството на биоетанол; разширяване на обхвата на изследване на вредни 

компоненти в тютюнев пълнеж и тютюнев дим; приложение на химичните методи и 

апаратура за обективна оценка и класификация на тютюните при селекцията на нови 

сортове и за оценка на влиянието на различни технологични фактори върху 

качествените характеристики на тютюна и тютюневия дим; извършване на изпитване и 

мониторинг на тютюневия състав и емисии, в съответствие с нормативните документи 

на международните регулаторни органи - Световна здравна организация и Европейски 

парламент; контролирано съхранение на данните за тютюневи изделия, нови тютюневи 

изделия и растителни изделия за пушене. 

Резултати: 

1. Адаптиран е метод за определяне на радикал-улавяща активност на тютюневи 

екстракти чрез ABTS-метод. Установени са основните параметри на метода. 

2. Приложени са различни методи за хидролиза на целулозата от тютюневи 

отпадъци – стъбла. Установено, че най-подходяща е киселинната хидролиза с 2 % 

H2SO4 при кипене за 1 час, при която се получава максимално количество захари.  

3. Извършена е разширена комплексна химична характеристика на тютюни от 

сортова група Кабакулак и тютюн от сортова група Басми, отгледан в сертифицирано 

биополе – биотютюн. 

4. Установени са параметрите на метод за определяне на кротоналдехид в 

главната струя на тютюнев дим с високо ефективна течна хроматография – HPLC/UV.  

По искане на представители на тютюневия бранш извънпланово започна 

разработване на метод за определяне на глицерол в тютюн. 

Проектът е преизпълнен съгласно Работната програма за 2020 година. 

 

ТН 9: ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРОИЗВЕЖДАНИ, 

РАЗПРОСТРАНЯВАНИ И ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ТЮТЮНИ И 

ИЗДЕЛИЯ ЗА ПУШЕНЕ 

Проектът е изпълнен с разработването на четири научно-изследователски 

задачи, като конкретната реализация включва физични, химични, микробиологични, 

технологични, органолептични и др. анализи на тютюневи суровини и изделия за 

пушене, чрез прилагане на стандартни или адаптирани методи.  

Извършена е химико-технологична оценка на изследваните растителни 

суровини от екотип „Крумовград” (сортове Крумовград 58, Крумовград 78 и 

Крумовград 90) и „Басма”, произведени в 8 района на Хасковска, Джебелска и 
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Македонска тютюневи области. Отчетено е влиянието на агроекологичните условия (на 

подрайоните и микрорайоните) на район Неврокоп върху акумулирането на Pb, Cd, Ni, 

Mn, Zn и Cu в ориенталски тютюн сорт Крумовград 90. 

Установено е ниво на качество на изследваните български и гръцки ориенталски 

тютюни от реколта 2019 год., отглеждани и търгувани в Р. България. Извършено е 

градиране на тютюните по екотипове и по райони на база „качествен индекс”, 

комплексно характеризиращ качеството на съответната проба. 

Проучени са основните физико-химични и органолептични показатели, 

видовият състав и плътността на най-често срещаните причинители на плесенясване по 

нерегламентирано разпространявани тютюневи суровини и изделия за пушене. 

Регистрирани са много високи стойности на микробно число, с преобладаващ вид 

спорообразуващата бактерия Bacillus cereus и над 85 % присъствие на микроскопични 

гъби - видове от род Aspergillus (A. flavus, A. fumigatum и A. niger). Идентифицираните 

видове от рода Aspergillus са продуценти на алфатоксини, а споровата бактерия B. 

cereus на екзотоксини, за които е доказано, че играят роля в развитието на редица 

заболявания. 

Извършена е физико-химична характеристика на разпостраняваните у нас 

тютюни за ръчно свиване на цигари за дефиниране на потребителския профил. 

Получените експериментални резултати за съдържанието на микроелементи в 

тютюневи блендове, предлагани в търговската мрежа у нас, могат да бъдат полезни за 

обогатяване на базата данни за наличие на вредни вещества в тютюна и цигарите, 

предлагани у нас.  

Проучено е развитието (промяната) на нагреваеми тютюневи изделия за 

пушене, предлагани на българския пазар. Установена е насока за увеличаване 

консумацията на тютюневи стикове, свързана с развитието на IQOS устройствата за 

доставка на никотин чрез използване на различни аромати. Към филтриращата част на 

новите разновидности тютюневи неостикове за Glo устройства е добавен кух ацетатен 

филтър, в който е поставена капсула, съдържаща аромат. След счупването ù, ароматът 

се отделя и се вдишва от консуматора при пушене.   

В резултат на интердисциплинарния подход на научните изследвания по проекта 

са получени значими научни и приложни резултати, които са обективна, научно-

обоснована база за подпомагане работата на компетентните органи на национално ниво 

и по-добра информираност при вземане на решения. Проектът е изпълнен, съгласно 

работната програма за 2020 година. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, ПЛЕВЕН 

ТН 5: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОЛЕН СЪСТАВ И АНТИОКСИДАНТНА 

АКТИВНОСТ НА ГРОЗДЕ И ВИНО ОТ БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ 

Изследвано е грозде, реколта 2020 г., от бели и червени интродуцирани, местни 

и хибридни сортове лози. Извършени са резитбени операции на лозите. Проследени са 

метеорологичните показатели на годината, както и процесът на зреене на гроздето. 

Определена е фенолната запасеност на гроздето и съдържанието на фенолни 

съединения в неговата мъст. Дефинирана е антиоксидантната активност на гроздовата 

мъст от изследваните сортове. Извършена е микровинификация на гроздето. 



82 

 

Запасеността на сортовете по отношение на ОФС, ФФС, НФС и антоциани (само за 

червените сортове) в структурните елементи на грозда нараства в реда цели зърна < 

кожици < чепки < семена. Най-високо съдържание на ОФС в гроздовата мъст на белите 

сортове е установена при контролния интродуциран сорт Шардоне (0.743±0.005 g/dm3), 

ОФС на гроздова мъст на изследваните червени сортове е най-висока при хибридния 

сорт Рубин (0.74±0.00 g/dm3), а най-ниска в контролния интродуциран сорт Каберне 

Совиньон (0.25±0.00 g/dm3). Най-висок потенциал да натрупва ФФС показва мъстта на 

хибридния бял сорт Дружба (1107.20±7.66 mg/dm3). При червените сортове Рубин 

показва най-високо количествено присъствие на ФФС (832.49±12.37 mg/dm3), 

надвишаващо два пъти повече това, установено в контролата Каберне Совиньон. И при 

двете групи сортове се наблюдава следния ред на натрупване на НФС: НФС 

(интродуциран сорт, контрола) > НФС (хибриден сорт) > НФС (местен сорт). Най-

високо съдържание на антоциани в гроздовата мъст на червените сортове е установено 

при хибридния сорт Рубин (19.91±0.48 mg/dm3). Най-ниско е то при контролата 

Каберне Совиньон. Гроздовата мъст на интродуцирания контролен сорт Шардоне е с 

най-висока антиоксидантна активност (спрямо DPPH• радикал) от всички изследвани 

бели сортове. При червените сортове гроздовата мъст на хибрида Рубин показва 

значителна и най-висока антиоксидантна активност от трите изследвани сортове. Тя 

надвишава четири пъти тази, установена в контролата Каберне Совиньон. Заложените 

дейности в работната програма за отчетния период са изпълнени, както е предвидено. 

 

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СРЕДЕЦ 

ТН 4: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА НА ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА СВИНЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО И 

ЗДРАВОСЛОВНА СТОЙНОСТ 

През отчетния период, съгласно работната програма на проекта, е извършено 

клане на кастрирани мъжки и женски животни от Източнобалканска порода и е 

направен анализ на качеството на трупа и месото. В края нa експримента от всяка група 

са  заклани по 6 прасета при средно живо тегло 102.9±6.19 kg за мъжките и 103.25±5.37 

kg за женските. Клането е извършено в лицензирана кланица, при спазване на чл. 9 (3) 

от Наредба № 15/8.05.2009. След 24 часово охлаждане е направен кланичен анализ, 

съгласно Правилника за преценка на развъдната стойност, производство и класиране на 

свине за разплод (1996). 

При еднакво предкланично тегло, се установява тенденция за по-високо тегло на 

трупа и относителен дял на месото във всички части на трупа при женските прасета в 

сравнение с това на кастрираните мъжки. Качествените характеристики на месото (pH 

5, pH 24, водозадържаща способност, цвят) и химичен състав при двата пола не 

показват отклонение от параметрите характеризиращи ,,нормалното” месо. 

В изпълнение на работната програма са формулирани два вида продукти от месо 

на Източнобалкански свине от раздробено и нераздробено месо. Предстои анализ на 

техния хим 
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ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА, СОФИЯ 

АИ 1: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ОСП 

Целта на настоящето изследване е на основата на задълбочен и дескриптивен 

анализ на състоянието на основните подотрасли на българското земеделие и на 

въздействието и отражението на различните инструменти на подпомагане по ОСП да се 

разработят сценарии, разкриващи производственото развитие в следващия програмен 

период 2021-2027 г. Подобен анализ ще послужи за проследяване на ефектите и силата 

на въздействие, което има подпомагането по различни линии, както в зависимост от 

нивата на финансиране, така и за извеждане на еластичността и реакционната 

чувствителност на зависимите променливи. Основните подотрасли, които са обект на 

изследването са растениевъдство (полски, протеинови култури, зеленчукопроизводство 

и овощарство) и животновъдство (млечно животновъдство). Разработени са и сценарии 

за въздействие на ефектите и резултатите върху структурата на земеделските 

стопанства. 

В направеното изследване са използвани различни методи на анализ, но тук е 

приложена и специфична техника за линейно моделиране, която се различава по своята 

концепция и подход в сравнение с класическите моделни уравнения. Резултатите и 

заключенията, които могат да бъдат изведени от направеното изследване са, че 

българското земеделие продължава да бъде силно зависимо от субсидиите, като начина 

на тяхното разпределение и механизмите, срещу които се извършва това подпомагане 

са по-важни и оказват по-силно въздействие отколкото самите нива на подпомагане. 

Настоящето изследване разкрива необходимостта от продължаване проучванията в тази 

област, където възникват и се появяват множество въпроси и нови интересни теми, 

които имат значителен научноизследователски потенциал и важна практическа 

приложимост. 

 

АИ 2: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ НА ОСП ВЪРХУ 

РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И СЕЛСКИТЕ 

ДОМАКИНСТВА 

Въз основа на проведения анализ са очертани ефектите и тенденциите в 

ресурсната осигуреност на земеделските стопанства. Изследването обхваща 

количествената и качествената характеристика на осигуреността на земеделските 

стопанства с поземлени и трудови ресурси, и капитали. Проследени са измененията на 

отраслово, на регионално ниво и на равнище стопанска единица, като в отделни части е 

включен и сравнителен анализ с постигнатите равнища в ЕС. Акцентира се на 

изследване на малките стопанства. Очертан е техния обхват, икономически потенциал, 

специализация, роля и проблеми. Посочени са ефектите на ОСП върху тяхното 

икономическо състояние. Анализирани са факторите, оказващи влияние за 

преструктуриране на малките стопанства и превръщането им в жизнеспособни и 

пазарно ориентирани стопански единици. 

Очертани са насоките и възможностите за повишаване на ефективността, 

конкурентоспособността и доходите на земеделските стопанства в страната - 

подобряване стопанската структура на земеделието; повишаване на жизнеспособността 
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на земеделските стопанства; модернизация на производството; повишаване на 

доходността в земеделските стопанства, основано на иновации и кръгова икономика; 

насърчаване на заетостта в земеделските стопанства в планинските и др. 

необлагодетелствани райони; развитие на системата за управление на риска при 

земеделските стопани; засилване на икономическите, социални и екологични ефекти от 

подкрепата на доходите по линия на директните плащания и др. Откроени и 

систематизирани са ефектите на ОСП върху земеделските кооперации. Посочени са 

предизвикателствата пред кооперациите на съвременния етап и на тази основа са 

очертани насоките за тяхното развитие. 

 

АИ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ  

Апробиран е подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за 

управление на агроекосистемните услуги в страната. Посредством анкетно проучване 

със земеделски производители са идентифицирани размера и вида на „произвежданите“ 

услуги на агроекисистемите от различен тип, и доминиращите форми, фактори и 

ефективност на управление на агроекосистемните услуги.  

Събрана е първична микро-информация от мениджъри на 162 „типични“ 

стопанства от различен юридически тип, размер, производствена специализация, 

екологическо и географско местоположение. Обхванати са основните агрорайони и 

принципни агроекосистеми (равнинна, планинска, защитени зони, не 

облагодетелствени райони и т.н.), и 12 основни специфични агроекосистеми. Делът на 

участващите производители и степента за участие в съхранение и снабдяване са 

използвани като прокси показатели за обем на производство от съответните типове 

стопанства. Установена е връзката между основни характеристики на мениджърите на 

стопанствата (пол, възраст, образование, фермерски опит и т.н.) и техните познания и 

прилагане на концепцията за агроекосистемни услуги. 

Идентифицирани са основните вътрешни, пазарни, договорни, колективни, 

тристранни и т.н. форми на управление на агроекосистемните услуги от различен вид 

като цяло и в зависимост от типа на агроекосистемата и земеделския производител. 

Извършено е дълбочинно изследване на преобладаващите форми за управление на 

основни агроекосистемни услуги като осигуряване на външен достъп на територията на 

фермата, опазване на биоразнообразието, опрашване на растенията, биопроизводство и 

др., установена е и връзка със специализация, местоположение и др. характеристики на 

стопанствата. 

Установена е ефективността на различните форми за управление на 

агроекосистемните услуги. Подготвени са обобщени изводи и предложения за 

подобряване на подхода за научен анализ и насоки за усъвършенстване обществените 

политики и форми за обществена интервенция, и индивидуалните, бизнес и 

колективните стратегии и действия за ефективно управление на агроекосистемите и 

услугите на агроекосистемите от различен тип. През периода са изпълнени всички 

запланувани задачи. 
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АИ 4: ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА: 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

Разработени са методологически и методически въпроси за изследване 

влиянието на ПО върху социално-икономическата система в отрасъл селско 

стопанство. При оформянето на методологическата рамка и изграждането на 

методичния апарат са използвани теоретични парадигми на алтер-глобализацията, 

прилага се модел CAPRI, PESTLE анализ, с помощта на който се прави оценка на 

политическо, икономическо, социално, технологично, екологично и юридическо ниво. 

За да се обективизират резултатите, емпиричната база e съставена от представителни 

данни с източници: НСИ, МЗХГ, отдел Агростатистика, FADN, FSS, Eurostat, 

качествена и количествена информация от национални и европейски източници, 

теренна работа, кабинетни проучвания и др.  

Анализирана е динамиката от промените на средата и е направен опит да се 

оцени зрелостта на поземлените отношения като фактор за развитието на икономически 

и социални процеси в земеделието и състоянието на селските райони. Открояват се 

определени дискусионни моменти в съвременната теоретична доктрина за 

земеделските земи и тяхното разпределение: „скрита колизия“, дуализъм и др., с 

помощта на които се идентифицират проблеми при ПО. Направено е проучване на 

проблеми в земеделските кооперации в България, възникващи вследствие 

(не)прилагането правата на собственост. Представени са резултати от свободни, 

неструктурирани интервюта с фокус „размиване“ (отслабване) правата на собственост. 

Феноменът „бели петна“ в България, следствие от „формалните правила“ на 

институционалната среда създава условия за „изземване“ права на собствениците. 

Изследвани са възможности за използване потенциала на агроекологичните 

ресурси, прилагането на нови технологични решения и пазарно-ориентирани 

нововъведения, както и на някои промени в Закона за земята, с оглед 

смекчаване/преодоляване на причините за секторни дисбаланси и структурни 

диспропорции в българското селско стопанство.  

Анализът на обезпечеността на земеделските стопанства с поземлени ресурси 

също очертава неблагоприятна дихотомия и икономически необоснован превес на 

производство на интензивни култури. Системният подход за анализ и оценка на пазара 

на земеделска земя насочва вниманието към две условия: лесен достъп до пазара и  

възможност за безпроблемно осъществяване на пазарни транзакции. Социално-

икономическото развитие на селските райони се разглежда като функция от 

състоянието на ПО. Адаптиран е модел за анализ на социално-икономическия 

потенциал на селските домакинства.  

 

 

III.2. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (МОН) 

АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ 

ПРОУЧВАНЕ НА АДАПТИВНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

КЪМ ЗАСУШАВАНЕ ПРИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗИМНА ПШЕНИЦА 
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ДН 06/12, ФНИ 

Срок: 2016 – 2019 (2021) г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Ана Димитрова, ИФРГ – БАН 

Координатор от АБИ: проф. д-р Елена Тодоровска 

 

ЕФЕКТИ И МЕХАНИЗМИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

РАЗРЯДИ В ГАЗОВЕ И ТЕЧНОСТИ ВЪРХУ МОДЕЛНИ БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ 

ДН 08/8 ФНИ 

Срок: 2016 – 2019 г., удължен 

Ръководител:  доц. д-р Евгения Бенова, Софийски университет 

Координатор от АБИ: проф. дн Иван Атанасов 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ, АНТИВИРУСНАТА И 

АНТИБАКТЕРИАЛНА АКТИВНОСТ НА ЕКСТРАКТИ ОТ РАСТЕНИЕТО 

GRAPTOPETALUM PARAGUAYENSE E. WALTHER (CRASSULACEAE) 

ДН19/16, ФНИ 

Срок: 2017-2020 

Ръководител: гл. ас. д-р Надежда Маркова, ИОХЦФ, БАН 

Участници от АБИ: доц. д-р Илиян Баджаков, гл. ас. д-р Ивайла Динчева 

 

ОЦЕНКА НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ (СЕМЕЙСТВО LAMIACEAE) С ВИСОКО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЧРЕЗ ФИТО-ХИМИЧНИ 

И МОЛЕКУЛЯРНИ АНАЛИЗИ“  

ДН 06/7, ФНИ 

Срок: 2016 – 2019 г., удължен 

Ръководител: проф. д-р Ира Станчева, ИФРГ – БАН (базова организация) 

Координатор от АБИ: проф. дн Иван Атанасов 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ И БИОИНФОРМАТИЧНИ АНАЛИЗИ НА GRAS 

ТРАНСКРИПЦИОННИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ОТГОВОРА КЪМ АБИОТИЧЕН И 

БИОТИЧЕН СТРЕС ПРИ ЕДНОГОДИШНА (MEDICAGO TRUNCATULA) И 

МНОГОГОДИШНА (MEDICAGO SATIVA) ЛЮЦЕРНА  

ДН16/9 

Срок: 2017-2020 г.  

Ръководител: гл. ас. д-р Миглена Николова Ревалска, АБИ - София 

 

ТРАНСКРИПТОМНИ И МЕТАБОЛОМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГЕНИ 

УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ЗРЕЕНЕ НА СЕМЕНАТА И НОДУЛИРАНЕТО 

ПРИ БОБОВИ 

ДН16/10  

Срок: от 12.2017 г. до 18.11.2021 г. (удължен) 

Ръководител: гл. ас. д-р Марияна Радкова, АБИ - София 
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МЕХАНИЗМИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ЗАСУШАВАНЕ, ИНДУЦИРАНО 

ОТ ВОДЕН И НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС: СТРАТЕГИИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА 

ВЪЗКРЪСВАЩОТО РАСТЕНИЕ HABERLEA RHODOPENSIS 

КП-06-Н21/8 

Срок: 2020 - 2023 г.  

Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева, ИФРГ - БАН 

Координатор от АБИ: проф. д-р Елена Тодоровска 

 

ФИТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИДОВЕ ОТ РОД PINUS И JUNIPERUS 

ОТ БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА И ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА ЕТЕРИЧНОТО ИМ 

МАСЛО ЗА БИОЛОГИЧНА И БИОПЕСТИЦИДНА АКТИВНОСТ 

КП-06-Н36/14 

Срок: 2019 – 2022 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Иванка Семерджиева, Аграрен Университет – Пловдив 

Участник от АБИ: доц. д-р Славчо Славов 

 

РОЛЯ НА МИТОХОНДРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ ЗАСУШАВАНЕ 

НА ВЪЗКРЪСВАЩОТО РАСТЕНИЕ HABERLEA RHODOPENSIS“ ( 

МИТОРЕЗПЛАНТ)  

КП-06АБ-6  

Период: 01.03.2020-28.02.2022 г. 

Ръководител на проекта: проф. д-р Димитър Джилянов (АБИ) 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ВИРУСНИ БОЛЕСТИ ПО 

ЧЕРЕША И ВИШНА В БЪЛГАРИЯ 

ДН16/7 

Ръководител на проекта: проф. дсн Иванка Каменова  

 

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ОТ ДИВИ БОРОВИНКИ В БЪЛГАРИЯ  

ДН 16/1  

Срок: 2017 – 2021 г. 

Ръководител: чл. кор. Атанас Павлов, УХТ - Пловдив 

Участници от АБИ: гл. ас. д-р Ивайла Динчева, доц. д-р Илиян Баджаков 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АДАПТОГЕНEН ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛОДОВЕ ОТ 

SAMBUCUS EBULUS С ОГЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО ФУНКЦИОНАЛНА 

ХРАНА 

КП-06-ОПР03/13 

Срок: 2018 – 2021 г. 

Ръководител: доц. д-р Йоана Киселова, МУ-Варна 

Участници от АБИ: доц. д-р Илиян Баджаков и гл. ас. д-р Ивайла Динчева 
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ГЕНЕТИЧЕН КОНТРОЛ НА РАЗВИТИЕТО НА ЦВЕТА ПРИ 

ИНДУСТРИАЛНО КУЛТИВИРАНАТА КАЗАНЛЪШКА РОЗА (ROSA DAMASCENA 

MILL) 

ДН 06/2 

Срок: 2016 – 2021 г.; 

Ръководител: доц. д-р Красимир Русанов, Агробиоинститут 

 

СРАВНИТЕЛНО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНО И МЕТАБОЛИТНО 

ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ПРИ ЛАВАНДУЛА 

(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.)  

КП-06-М26/1  

Срок: 2016 – 2020 г. 

Ръководител: Ас. д-р Цветелина Загорчева, Агробиоинститут 

 

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА, СОФИЯ 

ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В 

БЪЛГАРИЯ (АГРОИН) 

ДН 15/11 

Срок: 2017 – 2019 г. (удължен) 

Ръководител:  проф. д-р Нина Котева 

 

ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

(ДИАГРО) 

Н26/5 от 31.08.2018 

Срок: 36 месеца 

Ръководител: проф. д-р Димитър Николов (Нов български университет) 

 

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА: СИНЕРГИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ (ПОЗЕСИН) 

КП - 06-Н35/2 от 18.12.2019 

Срок: 2019-2021 

ръководител: проф. д-р Пламена Йовчевска  

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

УТАЙКИТЕ ОТ ПОСВ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (АГРОРИНГ) 

КП-06-Н36/11 от 13.12.2019 г.  

Ръководител: доц. Божидар Иванов 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И 

ПРОСЛЕДЯЕМОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

КП - 06-Н36/5 от 13.12.2019 

Срок: 2019-2021 
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Ръководител:  доц. д-р Божин Божинов (АУ, Пловдив) 

 

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

БИОЦИДНА АКТИВНОСТ НА ЕКСТРАКТИ ОТ БЪЛГАРСКИ РАСТЕНИЯ – 

СКРИНИНГ И ЗАЩИТА НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ КАРТОФИ 

Ръководител: доц. д-р Милена Николова, ИБЕИ 

Участници от ИДЛР: проф. д-р Б. Атанасова и доц. д-р Н. Запрянова 

 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ, КОСТИНБРОД 

СТРЕС ПРИ ХИПОКСИЯ, НЕВРОИМУНОЕНДОКРИННА МОДУЛАЦИЯ И 

БИОЕНЕРГЕТИКА – ИНОВАТИВНА АЛТЕРНАТИВА ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПО-

УСТОЙЧИВИ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ОВЦЕ  

Договор № КП-06 - Н26/2 от 04.12.2018 г. 

Срок: 2018-2022 г. 

Ръководител: доц. д-р Пенка Монева 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“, ПЛОВДИВ 

ФЕНОТИПИРАНЕ И ГЕНОТИПИРАНЕ НА ОБРАЗЦИ ПИПЕР (CAPSICUM 

ANNUUM L.) С ПРОИЗХОД БАЛКАНИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА CORE-КОЛЕКЦИЯ 

Проект ДН 06/4 16.12.2016 

Ръководител: доц. д-р Иванка Тринговска, ИЗК “Марица” 

Период на разработване: 2016-2021 г. 

Партниращи организации: Агробиоинститут; Институт по органична химия с 

център по фитохимия, БАН; Институт по растителни генетични ресурси – Садово 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА 

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ЛУК ALLIUM CEPAL. ЧРЕЗ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНА СПЕКТРОСКОПИЯ 

КП-06-Н46/5 от 27.11.2020 г. 

Период на разработване: 2020-2023 г. 

Ръководител: проф. д-р Галина Певичарова 

Научен колектив от ИЗК „Марица“: проф. д-р Галина Певичарова, гл. ас. д-р 

Стефка Генова, ас. д-р Ваня Славова 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗХОДЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГРАДИНСКИ ГРАХ С 

ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ МИКРОЕЛЕМЕНТИ, 

ОСНОВА ЗА БИОФОРТИФИКАЦИЯ И ЗАВИШЕН СИМБИОТИЧНЕН 

АЗОТФИКСИРАЩ ПОТЕНЦИАЛ 

Проект КП-06-Н26/12 от 20.12.2018 г. 

Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева (ИЗК “Марица”, Пловдив) 

Период на разработване: 2018-2021 г. 

Партниращи организации: Институт по фуражни култури (ИФК) – Плевен, 

Институт по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) – с. Марково. 
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ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ - 

ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НИСКОКАЛОРИЧЕН ПЛОДОВ ДЖЕМ, ОБОГАТЕН С 

ФИБРИ 

Договор: № КП-06-М27/8 от 08 декември 2018 г. 

Срок: 2018 – 2020 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Здравко Манев, ИККХ – Пловдив 

 

ИНОВАТИВНИ ОПАКОВКИ, УДЪЛЖАВАЩИ СРОКА НА ГОДНОСТ НА 

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С МНОГОКОМПОНЕНТНИ ЯДЛИВИ ПОКРИТИЯ 

АКРОНИМ: ECOATFRUIT 

Договор № КП-06-Н 37/29 от 18.12.2019 г. 

Срок: 2019 – 2022 г. 

Ръководител: доц. д-р Габор Живанович  

Партньорска организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

(Физико-технологичен факултет) 

 

ЕФЕКТЪТ НА ОТПАДНИТЕ ПРОДУКТИ КАТО ФУНКЦИОНАЛНИ 

КОМПОНЕНТИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПАНДИШПАНОВИ БЛАТОВЕ И 

ПРОМЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ В ЗАМРАЗЕНО СЪСТОЯНИЕ  

Договор № КП-06-М 37/6 от 18.12.2019 г. 

Срок: 2019 – 2021 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Живка Горанова  

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, 

СОФИЯ  

АЛТЕРНАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА АЛЕРГЕННИЯ И 

АНТИГЕНЕН ЕФЕКТ НА МЛЕЧНИ ПРОТЕИНИ 

Договор № Н 06/8 16.12.2016 

Ръководител: доц. д-р Даниела Митева, ИКХТ 

Срок на изпълнение: 2017 - 2019 г. 

 

КРИОГЕНЕН МЕТОД С УЛТРАЛИОФИЛИЗАЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 

БИОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ НА ЕКСТРАКТИ ОТ МИКРОБИАЛНИ 

ИЗТОЧНИЦИ 

Договор КП – ОБП 26/7 – 17.12.2018 г. 

Срок за изпъление: 2019-2020 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Александър Спасов Вълчков 

Партньорска организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

 

РАЗРАБОТВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОВИ ПОДХОДИ ЗА 

КАЧЕСТВЕНА И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РАДИАЦИОННО ТРЕТИРАНЕ НА 

БАЗАТА НА ЕПР СПЕКТРОСКОПИЯ 
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КП-06-ПН39/15  

Ръководител: доц. д-р Йорданка Каракирова - Институт по катализ, БАН. 

Срок: 2020-2021 г. 

Участници от ИКХТ: доц. д-р Красимир Димов, ас. Камелия Логиновска и ас. 

Николай Солаков. 

 

УПОТРЕБА НА БИОСТИМУЛАНТИ ПРИ БИОЛОГИЧНО ОНГЛЕЖДАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ – ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ ЗА БИОИКОНОМИКАТА  

Срок: 2021-2023 г. 

Ръководител: доц. д-р Илиана Петрова, ИКХТ – София  

Партнираща отганизация: Институт по земеделие и семезнание „Образцов 

чифлик”,  Русе. 

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО, ПЛОВДИВ 

ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ФЛОАТИНГ СИСТЕМА ЗА АДАПТАЦИЯ НА МИКРОРАЗМНОЖЕНИ ОВОЩНИ 

РАСТЕНИЯ 

Проект № М 26/3 

Срок: 2018-2020 

Ръководител: ас. д-р Наталия Димитрова, ИО 

 

АКТУАЛНИ ФИТОПАТАЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ 

В БЪЛГАРИЯ: НЕИЗСЛЕДВАНИ И ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ФИТОПАТОГЕНИ С 

ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И БИОСИГУРНОСТТА 

Проект № КП-06-ПН-36/5 

Срок: 2019-2022 

Ръководител: доц. д-р Снежана Милушева, ИО 

 

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ И 

ПОЛУЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ПЛОДОВЕ 

Проект № КП-06-ПН-36/2 

Срок: 2019-2022 

Ръководител: проф. д-р Заря Ранкова, ИО 

 

ЕФЕКТИ И МЕХАНИЗМИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

РАЗРЯДИ В ГАЗОВЕ И ТЕЧНОСТИ ВЪРХУ МОДЕЛНИ БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ 

H 08/59 

Срок: 2016-2020 

Ръководител: доц. д-р Евгения Бенова (СУ) 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИТОРЕМЕДИАЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ ЧРЕЗ 

ИЗУЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ТЕЖКИТЕ 

МЕТАЛИ В СИСТЕМАТА ПОЧВА-ПОЧВЕН РАЗТВОР – РАСТЕНИЕ 

Н 04/9 
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Срок: 2016-2020 

Ръководител: проф. д-р Виолина Ангелова Ризова (АУ, Пловдив) 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА 

РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ“, СОФИЯ 

ОРГАНИЧНИ МОЛЕКУЛНИ МАРКЕРИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХИДРОФОБНИ 

ПОЧВИ 

Договор ФНИ № ДН 06/1  

Срок: 2016-2020  

Ръководител: Проф. дн Ирена Атанасова 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ 

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПОЗИЦИОННИ И НАНО МАТЕРИАЛИ 

Договор ФНИ № ДН 07/28 

Срок: 2016-2019 

Ръководител: проф. д-р Георги Костадинов 

 

ЕФЕКТИ И МЕХАНИЗМИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

РАЗРЯДИ В ГАЗОВЕ И ТЕЧНОСТИ ВЪРХУ МОДЕЛНИ БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ 

Договор ФНИ № ДН 08/8  

Срок: 2016-2019 

Ръководител: доц. д-р Ценко Въчев 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИИ НА ПИРОГЕННИЯ 

ВЪГЛЕРОД В ПОЧВИТЕ ОТ МИННО-ЕНЕРГИЙНИ РАЙОНИ В СТРАНАТА 

Договор ФНИ № ДН 14/9 

Срок: 2017-2020 (удължен до 2022) 

Ръководител: проф. д-р инж. Венера Цолова 

 

ТОПЛИННИ СВОЙСТВА НА ПОЧВИ ПРИ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА 

ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ И МЕЛИОРИРАНЕ 

Договор ФНИ № ДН 16/11 

Срок: 2017-2021 

Ръководител: доц. д-р Милена Керчева 

 

АКТИВНОСТ НА КОМБИНАЦИИ ОТ ЕНТЕРОВИРУСНИ ИНХИБИТОРИ С 

ИЗЯСНЕН МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И МАЛКИ ИНТЕРФЕРИРАЩИ РНК-И 

КЪМ ЕНТЕРОВИРУСИ 

Договор ФНИ № ДН 11/12  

Срок: 2017-2021 

Ръководител: доц. д-р Мария Стоянова 

Партньор по проекта: ИМ „Стефан Ангелов“, БАН 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОВЪГЛЕН ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
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Договор КП-06-Н26/7 

Срок: 2018-2021 

Ръководител: Доц. д-р Мая Бенкова 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙСТВИЕТО НА РАСТИТЕЛНИ 

ХИДРОЛИЗАТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Договор ФНИ № КП-06 ПН 36/7 

Срок: 2019-2021  

Ръководител проф. дн Николай Динев 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕРОЗИЯ В ПЛАНИНСКИ ТЕРИТОРИИ - НА ПРИМЕРА НА 

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗТОЧНИ РОДОПИ (БЪЛГАРИЯ) 

Договор  КП-06-Н34/3  

Срок: 2019-2022 

Ръководител: проф. д-р Светла Русева 

 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОТИВОЕРОЗИОННИ АГРОТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ХИДРОЛОГИЧНИЯ РЕЖИМ НА ПОЧВАТА И 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ  

Договор КП-06-Н46/1 

Срок: 2020-2023 

Ръководител: доц. д-р Виктор Колчаков 

 

ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД ЗА ОПТИМИЗИРАНО ТОРЕНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ 

Договор КП 06- Н-36/15 

Срок: 2019-2022 

Ръководител: Доц. д-р Здравка Петкова 

 

МИКРОБИОМЪТ НА ПОЧВАТА КАТО ИНДИКАТОР ЗА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕВОЛЮЦИЯ НА МИКРОБНИ СЪОБЩЕСТВА ПРИ 

ТРАЙНО ЗАМЪРСЯВАНЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ  

Договор ФНИ КП-06 Н36/1  

Срок: 2019-2022  

Ръководител: проф. дн Николай Динев 

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ 

НА НОВИ КОМПОЗИТНИ ВИСОКОИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ 

ТИТАНОВИ СПЛАВИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОИСКРОВО НАПЛАСТЯВАНЕ 

Договор № КП-06-Х37/19 

Срок: 2019-2022  

Ръководител: проф. д-р инж. Георги Костадинов 
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ГАЛООБРАЗУВАЩИ НЕМАТОДИ В МОДЕЛНИ АГРОЦЕНОЗИ – 

БИОНОМИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРИЯТЕЛИТЕ 

(GALLNEM) 

КП-06-Н 36/12 от 17.12.2019 г. 

Ръководител: доц. д-р Женя Илиева, ИПАЗР "Н. Пушкаров" 

Период на разработване: 2019-2022 г. 

Партниращи институти и университети: СУ "Св. Климент Охридски", ИЗК 

„Марица“  

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ, ЧИРПАН 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКЕРНО-АСИСТИРАНА СЕЛЕКЦИЯ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА 

Проект  КП-06-М36/3 

Срок: 2019-2021 г. 

Ръководител: ас. д-р Красимира Танева 

Участници от АБИ: гл. ас. д-р Стефан Цонев 

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ, САДОВО 

ИЗСЛЕДВАНЕ АНТИСТРЕСОВОТО ДЕЙСТВИЕ НА НЯКОИ РАСТЕЖНИ 

ФАКТОРИ ВЪРХУ ЖИЗНЕНОСТТА НА СЕМЕНА, СЪХРАНЯВАНИ ПРИ НИСКИ 

ТЕМПЕРАТУРИ  

Проект КП-06-М26/2 

Ръководител: гл. ас. д-р Радослав Рангелов Чипилски 

Срок: 2018-2020 

 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, МАРКОВО 

КОМПЛЕКСНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ МЕХАНИЗМИТЕ ЗА 

СИГНАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЯВАЩИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА В РИЗОСФЕРАТА 

МЕЖДУ РАСТЕНИЯТА, МИКРОБИОЗАТА, АРБУСКУЛАРНИ МИКОРИЗНИ ГЪБИ 

И КОРЕНОВИ ПАРАЗИТНИ РАСТЕНИЯ 

Проект ДН 06/9 

Ръководител: проф. д-р Цвета Христева 

Срок: 2016-2019 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, СТАРА ЗАГОРА 

ЛИОФИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРБУХОВО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ПРЕЖИВНИ 

ЖИВОТНИ ЗА СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЧРЕЗ IN VITRO МЕТОДИ 

ДН 16/5 - 11.12.2017 

Срок: 2017 – 2020 г. 

Ръководител: проф. д-р Стайка Лалева 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАСЕКОМИ КАТО АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
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ПРОТЕИНИ ПРИ ХРАНЕНЕ НА ПТИЦИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА, ЗДРАВЕТО И ПОМИНЪКА 

КП 06-Н26/1 - 04.12.2018 

Срок: 2018-2022 г. 

Ръководител: проф. д-р Митко Лалев 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ ОТ 

ПТИЦИ 

КП 06-Н26/3 - 4.12.2018 

Срок: 2018-2022 г. 

Ръководител: проф. д-р Магдалена Облакова 

 

 

IIІ.3. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

Учените от Институтите на ССА участват в изпълнението на 4 Национални 

програми: ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ 

(„ХРАНИ“), ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ (“ОКОЛНА СРЕДА”), ННП 

„Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ 

(“РЕПРОБИОТЕХ”), ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“.  

В ННП „ХРАНИ“ участват 160 учени от 14 института на ССА. Те работят както 

по изпълнение на научните задачи в 12 работни пакета на четирите компонента на 

програмата, така и по координацията на екипите от 6-те партньорски организации в 5 

от общо 13-те работни пакета.  

В Национална научна програма “ОКОЛНА СРЕДА” участват над 20 учени от 6 

института на ССА.  

В Национална научна програма „РЕПРОБИОТЕХ“, ССА е представена от 4 

института, специализирани в областта на животновъдството.  

В Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ участват 35 

млади учени от 15 института. 

 

 

IV. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

През 2020 г. учените от институтите на ССА са публикували общо 648 научни 

труда, от които 204 публикации в списания с импакт фактор и импакт ранг (с индекс 

Q1-Q2 - 24 % и 76 % в списания с индекс Q3-Q4) и 239 статии в Web of Science All 

databases. Статиите в реферирани чуждестранни и български списания с научно 

рецензиране са 198, а публикуваните монографии и глави от книги - 7.  

Броят на цитиранията е 2 032, от които 1 486 са в списания с импакт фактор (над 

73 %) и 546 в чуждестранни и български списания с научно рецензиране. В сравнение с 

2019 г. се наблюдава увеличение на броя на научните публикации и цитиранията в 

списания с импакт фактор и импакт ранг, което е свидетелство за повишена 



96 

 

публикационна активност и по-добра разпознаваемост на научните резултати на ССА в 

световното научно пространство (фиг. 1).   

 

 
 

Фиг. 1. Брой на публикациите и цитиранията в индексирани и реферирани списания 

през 2019 г. и 2020 г. (Източник: ССА) 

 

 

V. КВАЛИФИКАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧЕНИТЕ  

Общият брой на научните работници в ССА към края на 2020 г. е 477, които по 

академични длъжности и научни степени се разпределят, както следва: професори – 68, 

доценти – 163, гл. асистенти - 157 и асистенти - 89, с образователна и научна степен 

“доктор” - 393 учени и с научна степен “доктор на науките” – 11 (табл. 1, фиг. 2). 

Съотношението между хабилитирани и нехабилитирани учени в ССА e 0,98.  

През годината са напуснали, поради навършване на пенсионна възраст или 

други причини 30 учени и са новоназначени 34.  

 

Табл. 1. Квалификационна структура на учените по академични длъжности за 

периода 2000-2020 г. и съотношение хабилитирани/нехабилитирани учени 

 

години 
общ 

брой 

про-

фесори 
% 

доцен-

ти 
% 

Асис-

тенти и 

гл. ас. 

% 
хаб. 

брой 

нехаб. 

брой 

Съотношение 

хабилитирани/ 

нехабилитирани 

2000 1108 94 8,5 494 44,6 520 46,9 588 520 1,13 

2001 869 51 5,9 413 47,5 405 46,6 464 405 1,15 

2002 839 45 5,4 408 48,6 386 46,0 453 386 1,17 

2003 786 51 6,5 379 48,2 356 45,3 430 356 1,21 

2004 758 52 6,9 371 48,9 335 44,2 423 335 1,26 

2005 726 42 5,8 357 49,2 327 45,0 399 327 1,22 

2006 692 35 5,1 340 49,1 317 45,8 375 317 1,18 

2007 695 36 5,2 340 48,9 319 45,9 376 319 1,18 

2008 678 35 5,2 334 49,3 309 45,6 369 309 1,19 

2009 705 34 4,8 345 48,9 326 46,2 379 326 1,16 

2010 678 40 5.9 320 47.2 318 46.9 360 318 1,13 

2011 681 40 5.9 308 45.2 333 48.9 348 333 1,05 

2012 640 53 8.3 286 44.7 301 47.0 339 331 1,13 

2013 596 53 8,9 256 43,0 287 48,2 309 287 1,08 
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Фиг. 2. Квалификационна структура на учените по академични длъжности за 2020 г.  

 

. 

 
 

Фиг. 3. Квалификационна структура на учените по научни степени за 2020 г 

2014 602 59 9,8 257 42,7 286 47,5 316 286 1,10 

2015 563 70 12,4 229 40,7 264 46,9 299 264 1,13 

2016 535 74 13,8 207 38,7 254 47,5 281 254 1,11 

2017 531 90 16,9 187 35,2 254 47,8 277 254 1,09 

2018 494 79 16,0 171 34,6 244 49,4 250 244 1,02 

2019 498 74 14.9 172 34.5 252 50.6 246 252 0,98 

2020 477 68 14.3 163 34.2 246 51.6 231 246 0,94 
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През 2020 г. се хабилитираха 6 учени, от които 1 е придобил академична 

длъжност „професор" и 5 - “доцент“. 34 асистенти са придобили академична длъжност 

„главен асистент“, назначени са 17 асистенти Относителният дял на учените с научна 

степен „доктор на науките” е 2,3 %, а с образователна и научна степен “доктор” са 82,4 

% (фиг. 3, таблица 2). Без научна степен са 15,3 % от учените. 

 

Таблица 2. Квалификационна структура на учените по научни степени за 

периода 2000-2020 г. 

 

години 
общ 

брой 

ДН  

брой 
% 

д-р  

брой 
% 

без н.с. 

брой 
% 

2000 1108 77 6.9 659 59.5 372 33.6 

2001 869 49 5.6 561 64.6 259 29.8 

2002 839 42 5.0 565 67.3 232 27.7 

2003 786 41 5.2 529 67.3 216 27.5 

2004 758 40 5.3 515 67.9 203 26.8 

2005 726 30 4.1 493 67.9 203 28.0 

2006 692 25 3.6 474 68.5 193 27.9 

2007 695 27 3.9 484 69.6 184 26.5 

2008 678 25 3.7 470 69.3 183 27.0 

2009 705 22 3.1 487 69.1 196 27.8 

2010 678 24 3.5 459 67.7 195 28.8 

2011 681 23 3.4 459 67.4 199 29.2 

2012 640 24 3.8 437 68.3 179 28.0 

2013 596 21 3,5 410 68,8 165 27,7 

2014 602 20 3,3 414 68,8 168 27,9 

2015 563 19 3,4 408 72,5 136 24,2 

2016 535 18 3,4 400 74,8 117 21,9 

2017 531 16 3,0 408 76,8 107 20,2 

2018 494 11 2.2 394 79.8 89 18.0 

2019 498 12 2.4 407 81.7 79 15.9 

2020 477 11 2.3 393 82.4 73 15.3 

 

 

Възрастова структура 

Възрастовата структура на академичния състав е следната: до 35 години са 13,0 

% от учените; от 36 до 50 – 47,2 %; от 51 до 60 – 25,8 % и над 60 - 14,0 % (таблица № 3, 

фиг. 4). В сравнениe с предходната година е намалял относителният дял на учените до 

35 години с 0,9 %, а на учените над 60 годишна вързаст с 2,5 %. Увеличение бележи 

относителният дял на възрастовата група от 36 до 50 години с 1,4 % и тази на учените 

от 51 до 60 години с 1,9 %. Средната възраст на учените е 48 години и това ниво варира 

слабо през последното десетилетие. 

 

Таблица 3. Възрастова структура на учените за периода 2000-2020 г. 

 

Години 
общ 

брой 

до 35 години 36 до 50 години 51 до 60 години над 60 години Средна  

възраст 
брой % брой % брой % брой % 
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2000 1108 110 9,9 483 43,6 377 34,0 146 13,2 - 

2001 869 84 9,7 350 40,3 310 35,7 125 14,4 48 

2002 839 80 9,5 320 38,1 323 38,5 116 13,8 47 

2003 786 97 12,3 240 30,5 308 39,2 141 17,9 49 

2004 758 104 13,7 217 28,6 324 42,7 111 14,6 49,6 

2005 726 99 13,6 221 30,4 271 37,3 135 18,6 47,6 

2006 692 125 18,1 213 30,8 255 36,8 99 14,3 48,7 

2007 695 147 21,2 191 27,5 255 36,7 102 14,7 48,4 

2008 678 122 18,0 187 27,6 244 36,0 125 18,4 48,5 

2009 705 153 21,7 195 27,7 250 35,3 107 15,3 48,2 

2010 679 145 21.4 203 29.9 223 32.8 107 15.8 48.1 

2011 681 139 20.4 214 31.4 214 31.4 114 16.7 47.9 

2012 640 117 18.3 210 32.8 191 29.8 122 19.1 48.2 

2013 596 101 16,9 202 33,9 180 30,2 114 19,1 48,3 

2014 602 80 13,3 223 37,0 158 26,2 141 23,4 49,2 

2015 563 85 15,1 215 38,2 154 27,4 107 19,0 48,1 

2016 535 62 11,6 225 42,1 133 24,9 115 21,5 49,2 

2017 531 64 12,1 228 42,9 122 23,0 117 22,0 49,0 

2018 494 68 13.8 220 44.5 126 25.5 69 14,0 47.9 

2019 498 69 13.9 228 45.8 119 23.9 82 16.5 47,9 

2020 477 62 13.0 225 47.2 123 25.8 67 14.0 48 

 

 

 

Фиг. 4. Възрастова структура на учените през 2020 г. 

 

 

Обучение в докторантура  

През 2020 г. в структурните звена на Селскостопанска академия се обучават 68 

докторанта, от които в редовна форма на обучение - 14, задочна форма – 35 и на 

самостоятелна подготовка – 19.  

През годината общия брой на зачислените в докторантура е 21, от тях 6 

докторанта (държавна поръчка) – 1 редовна форма на обучение, 11 – задочна форма на 

обучение и 9 асистенти на самостоятелна подготовка. 
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Осемнадесет докторанти са отчислени с право на защита след изпълнение на 

дейностите по обучението и полагане на изпитите в индивидуалния учебен план.  

През настоящата година успешно защитиха дисертационните си трудове и 

получиха дипломите си за ОНС „Доктор” 10 докторанти.  

В края на 2020 г. се обучават 52 докторанти. 

Обучението на докторантите се осъществява в 21 научни институти на 

Селскостопанска академия по 30 докторски програми (общо 58 акредитации), от 9 

професионални направления в 4 научни области, одобрени от Националната агенция по 

обучение и акредитация (НАОА).  

През отчетния период в Националната агенция за оценяване и акредитация са 

внесени за подновяване на програмната акредитация за обучение в ОНС „доктор” 

документите на 9 института по 20 докторски програми. 

 

 

VI. НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ  

През 2020 г. структурните звена на Селскостопанска академия осъществяваха 

своята дейност в областта на научното обслужване чрез рекламиране на създадените 

научни продукти по време на различни национални и международни изложения, 

извършване на консултантски услуги в областта на растениевъдството, 

животновъдството и хранителните технологии, провеждане на обучения и др. 

Рекламирането на научните постижения е една от основните приложни дейности на 

ССА. Тя се изразява в отпечатването на брошури, бюлетини, листовки и др. при общ 

тираж 10 800 броя. Учените взеха участие в 121 радио- и 62 телевизионни предавания и 

подготвиха над 125 материали, които са публикувани в пресата („АГРО”, „Тракийски 

вести”, „Стопанин”, „Български фермер”, Агровести” и др.). 

Бюрата по научно обслужване и приложна дейност (БНОПД) също 

популяризираха научните постижения на ССА, създаваха контакти с производителите и 

извършваха проучвания за нуждите на земеделците и фермерите, организираха 

реализацията на произведената продукция, систематизираха и внедряваха научните 

продукти на ССА, извършваха маркетингова дейност с цел анализиране и подобряване 

на научната и внедрителска дейност.  

През годината учените от Академията оказваха помощ на експертите от МЗХГ и 

неговите структури по места, МОН, МОСВ и Министерството на икономиката като 

взеха участие в работни групи и експертни комисии за разработване на нормативни 

документи и изготвяне на експертни становища.  

Учени и специалисти от Института по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Никола Пушкаров“, София взеха участие в тематична работна група за 

разработване на наредба за прилагане на подмярка 16.1. "Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" по мярка 16 

"Сътрудничество"; в Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда"; 

в комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите, в 

65 бр. комисии във връзка с приемане на техническа и биологична рекултивация на 

земи и изготвиха 49 бр. становища за определяне на актуалната категория на 

земеделски земи.  
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Учени от Института по криобиология и хранителни технологии участваха в 

тематични работни групи за разработване на ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП 

„Храни“ и/или основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. с 

управляващ орган Министерство на труда и социалната политика; за разработване на 

ОП „Иновации и конкурентоспособност” за програмния период 2021–2027 г.; на 

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация (ПНИИДИТ) за програмния период 2021–2027 г.  

Проф. д-р Илиана Начева взе участие в Междуведомствена работна група с 

водещо ведомство Министерство на икономиката за подпомагане при изготвянето на 

анализ на българския космически сектор и в работен колектив по изготвяне на Swat 

анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, 

във връзка с подготовката на стратегически план за ОСП през програмен период 2021-

2027 г. по Цел 9: Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на 

обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително 

безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните.  

Учени и специалисти от ИТТИ участваха като експерти при изготвяне на 64  

становища и експертни заключения за МВР, НАП, митници, съдилища, търговски 

фирми и производители. Специалистите от института участваха в работни групи за 

промяна на Правилника за прилагане на ЗТТСТИ и Наредба 29 за работа на 

Експертните комисии за изкупуване на тютюна. 

През настоящата година учени от Института по полски култури, Чирпан бяха 

включени в комисии към ДФЗ, съвместно с ИАСАС, за извършване на теренни 

проверки на памукови площи с оглед установяване на сортова чистота, състояние и 

качество на растенията на памуковите насаждения в различни земеделски стопанства 

на територията на страната. Комисията е сформирана във връзка с прилагане на мярка 

10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., обвързана с директни плащания.  

Учените от Института по лозарство и винарство са изготвили: Методология за 

определяне на пределни цени по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.;  

Методология за определяне на пределни цени на дейностите по подмерки „Конверсия 

на сортовия състав на насажденията“, „Промяна на местонахождението на лозята“ – 

„Изкореняване“, „Засаждане“, „Изграждане на подпорна конструкция“, „Подобряване 

на техниките за управление на лозята – смяна на подпорна конструкция“, „Изграждане 

на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“, „Смяна на формировката“, по 

мярка „Преструктуриране и конверсия“, посочени в чл. 5, ал. 1 от Наредба № 6 от 

26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ от Националната 

програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, 2019-2023 г. 

Учени от Института по рибни ресурси, Варна взеха участие в РГ за проучване на 

възможността за ратифициране на международна Конвенция за контрол и управление 

на корабните баластни води и седименти /BWM Convention’2004/; Консултативна група 

на Рамкова директива за морска стратегия РДМС, Директива 2008/56/ЕС; РГ по 

растителни и животински видове и природни местообитания, предмет на опазване в 

защитени зони; Междуведомствена координационна експертна работна група към 
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Конвенцията за биологично разнообразие; Комитет за наблюдение на Програмата за 

морско дело и рибарство 2014-2020; РГ за изготвяне на проект на Наредба за изменение 

и допълнение за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти; 

Тематична работна група за разработване на проект на ПМДР за програмен период 

2021 – 2027. 

През отчетната година са създадени 34 демонстрационни полета, където се 

провеждаха открити дни и срещи на колективите на научните звена със земеделските 

производители. Там се демонстрираха най-добрите селекционни, растително-защитни, 

агрохимически и агротехнологични практики за страната. Специално внимание е 

отделено на сортовете, толерантни към болести и неприятели, високи и ниски 

температури през вегетацията, и засушаване. 

През 2020 г. са организирани общо 17 открити дни и чествания, вкл. Световният 

ден на почвата, Международният ден на Черно море, Ден на аграрната наука, Ден на 

очарованието на растенията, Европейска нощ на учените и др. 

През отчетния период са проведени 10 броя научно-практични конференции и 

кръгли маси. На тези форуми са дискутирани проблемните въпроси на съвременното 

земеделие, икономиката и маркетинга.  

На 27-28 октомври 2020 г. в БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ ЕКСПО, гр. София се 

проведе VII-та Научна международна конференция на тема „Земеделие и снабдяване с 

храни: пазари и аграрни политики”, под патронажа на Министъра на земеделието, 

храните и горите на Република България. Организатори на форума са Селскостопанска 

академия и Институтът по аграрна икономика в сътрудничество с Асоциацията на 

българските аграрикономисти, УНСС, София и Аграрен Университет, Пловдив. Тази 

година научният форум беше посветен на 85-годишнината от създаването на Институт 

по аграрна икономика. Всички дейности, свързани с конференцията, са съфинансирани 

от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. 

Въпреки пандемичната обстановка събитието успя да събере учени и изследователи от 

различни страни. Целта на конференцията бе изпълнена: да популяризира идеи относно 

новите хоризонти за развитие на селското стопанство в контекста на екологичните 

цели, продоволствената сигурност, световния пазар на храни и пандемичната криза от 

COVID-19. Конференцията също така допринесе за повишаване на знанията за 

екоуправлението, адаптирането и смекчаването на изменението на климата. 

Понастоящем, по време на кризата с COVID-19, веригата за доставки на 

селскостопански и хранителни продукти е изправена пред предизвикателства, които 

засягат и резонират през всички участници и етапи от веригата, повдигайки въпросите 

за продоволствената сигурност, стабилността на производството, цените и защитната 

мрежа.  

На 5 ноември 2020 г. се проведе Юбилейна научна конференция с 

международно участие под надслов „Животновъдната наука – предизвикателства и 

иновации“. Конференцията се проведе онлайн и беше посветена на 70 години от 

създаването на Института по животновъдни науки в гр. Костинброд. Тя се радваше на 

значително международно участие: с доклади и постери от Франция (AgroParisTech), 

Великобритания (Harper Adams University), Виетнам (Thai Nguyen University), Сърбия 

(Институт по животновъдство, Белград - Земун, Ветеринарен институт; Белградски 
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университет); Русия (Красноярски научноизследователски институт по 

животновъдство; Федерален изследователски център по пчеларство - Рибное; 

Удмуртски федерален изследователски център; Пермски Държавен аграрно-

технологичен университет), Молдова (Научен и практически институт по 

биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина; Държавен Аграрен 

Университет), Украйна (Институт по развъждане и генетика). От българска страна 

участие взеха учени от структурните звена на Селскостопанска академия, 

Лесотехническия университет, София, Аграрния университет – Пловдив; Тракийския 

университет - Стара Загора; БАН - Институт по биология и имунология на 

размножаването.  

Планираната през май 2020 г. в ИПЖЗ, гр. Троян, 23-та научна конференция с 

международно участие „ЕкоМаунтин - 2020“ на тема: „Екологични проблеми в 

планинското земеделие“, с мото: „110 години земеделска наука – традиции и 

предизвикателства“, не се състоя, но предизвика голям интерес – общо 106 учени са 

заявили участие, като от страната са 71 и 35 от чужбина. За представяне са заявени 

общо 137 материала, от които 32 доклада и 105 постера, в четири основни тематични 

направления: Животновъдство (32 бр.), Фуражно производство и ливадарство (41 бр.), 

Трайни насаждения (40 бр.) и Общо земеделие (24 бр), които са публикувани в сп. 

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans – издание на ИПЖЗ. 

На 19 ноември 2020 г. Селскостопанска академия организира виртуална кръгла 

маса на тема „Биоикономиката на България - приоритети и предизвикателства”. 

Срещата e част от проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните 

от Централна и Източна Европа „BIOEASTsUP“, в рамките на Програма „Хоризонт 

2020“. Проектът се изпълнява от международен консорциум между 21 партньора, сред 

които и Селскостопанска академия. Във форума участие взе зам.-министъра Янко 

Иванов, експерти от Министерство на земеделието, храните и горите, и Министерство 

на енергетиката, учени от УНСС, Лесотехнически университет, Аграрен университет - 

Пловдив, Институт по аграрна икономика, представители на бизнеса и други 

заинтересовани страни. Срещата бе открита от проф. д-р Виолета Божанова, зам. 

председател на ССА, с презентация на тема “Биоикономиката - европейски и 

национални измерения”, в която бяха разгледани резултатите от извършения анализ по 

проекта за състоянието на биоикономиката в ЕС и България, бяха очертани проблемите 

и идентифицирани стратегическите приоритети в областта на биоикономиката. 

Обсъдена бе необходимостта и възможността за създаване на групи от заинтересовани 

лица. Презентация на тема “Аграрният сектор в биоикономиката на България - 

състояние и приоритети” представи проф. д-р Красимира Кънева от Националната 

контактна точка за България по Инициативата “Биоийст”. Тя насочи вниманието на 

участниците към одобрената от МЗХГ „Стратегия за укрепване ролята на аграрния 

сектор в биоикономиката”, очерта политиките за развитие на биоикономиката в 

съответствие с Общата селскостопанска политика и запозна присъстващите със 

стъпките, които е необходимо да се предприемат за изготвяне на Национална стратегия 

за биоикономика. Акцент в проведената виртуална кръгла маса бе и презентацията на 

Мария Накова и Елица Петкова, представители на бизнес мрежата “Клийнтех - 

България”, които направиха изложение на тема “Биоикономиката - ключов сектор на 
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кръговата икономика“, посветено на възможностите за постигане на синергия между 

различните сектори на кръговата икономика. 

На 23 октомври Съветът по иновации и Enterprise Europe Network към Българска 

търговско-промишлена палата, в сътрудничество с ръководството на Селскостопанска 

академия, организираха и проведоха кръгла маса на тема: „Перспективи пред 

развитието на иновациите в институтите на Селскостопанската академия“. В 

инициативата участваха председателят на Селскостопанска академия, проф. д-р инж. 

Мартин Банов, зам. председателят, проф. д-р Виолета Божанова, директори и научни 

работници от институтите от структурата на Академията, редом с експерти от БТПП и 

нейни партньорски организации и фирми. В рамките на кръглата маса учените от 

Академията представиха фундаментални научни и научно-приложни изследвания в 

областта на аграрния сектор и храните. 

На церемония по награждаването на победителите в Седмия конкурс на Съвета 

по иновации в категория „Най-добър иновативен проект” с Плакет и Почетна Грамота 

на БТПП бе отличен на трето място екип от Института за зеленчукови култури 

„Марица“, Пловдив с координатор проф. д-р Даниела Ганева, директор на института. В 

екипа участват и учени от Германия, в т.ч. от Потсдамския университет и академията 

„Макс Планк“. Проектът е с наименование „Създаване на център по растителна 

системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в 

устойчиви биобазирани технологии в България“ и акроним „ПлантаСИСТ“. 

В категория „Най-перспективен иновативен старт ъп” с Плакет и Почетна 

Грамота на БТПП бе отличен на второ място колектив от Института по аграрна 

икономика, София и Нов български университет, с координатор Божура Фиданска - 

асистент и докторант в ИАИ, София. 

Учените от ССА предлагат разнообразни форми за повишаване квалификацията 

на селскостопанските специалисти и фермери относно производството на базови 

семена, отглеждане на племенни породи животни, проектиране на частни ферми, 

разработване на технологии и др. През годината са направени голям брой консултации 

на специалисти и фермери, свързани със сортовата структура и характеристиката на 

основните отглеждани култури за съответните региони, борбата срещу болестите и 

неприятелите, конкурентоспособността и рентабилността на отделните видове 

производства, създаването на интензивни трайни насаждения, организирането на 

различни модели на модулни ферми в областта на овцевъдството, говедовъдството, 

бубарството и др. Поради извънредното положение и ограниченията за пътуване и 

присъствие от една страна, и от друга - краят на програмния период, е проведен 1 

обучителен курс със седем участници. В рамките на 150 часа курсистите придобиха 

професионална квалификация по специалност "Земеделец", професия "Фермер".  

В условията на извънредно положение, въпреки трудностите по организирането 

и участието в мероприятия, поделенията на ССА участваха в над 34 различни 

изложения и панаири от национален и местен характер.  

Селскостопанската академия е партньор в Международното селскостопанско 

изложение „АГРА”, което през годините се утвърди като престижен форум за 

представяне постиженията на институтите, научните центрове и опитните станции. Под 

мотото „Как високите технологии променят пътя от нивата до трапезата“ Академията 
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участва активно с повече от 30 щанда. Представени бяха научни разработки, 

технологии и иновативни решения за бизнеса и потребителите в областта на 

земеделието, рибарството и хранителната индустрия. Основен акцент в инициативите 

на Академията бе темата за промените в климата. В този контекст представители на 

научни институти и на бизнеса обсъдиха общи решения и модели за справяне с 

проблемите на околната среда. За целта Селскостопанска академия организира и 

проведе дискусии и една кръгла маса на тема ,,Предизвикателствата и решенията за 

земеделието, свързани с климатичните и екологичните промени“ и като продължение 

втора с тематичен фокус „Как да защитаваме по-добре растенията в променящия се 

свят“. Учени от институтите на Академията, които участват в екипите и работят по 

задачите на Националната научна програма „Здравословни храни за силна 

биоикономика и качество на живот”, представиха научните си подходи и иновативни 

решения, свързани с адаптиране на земеделските практики към климатичните промени 

и намаляване на вредните въздействия върху околната среда. Те демонстрираха 

практики за устойчиво земеделие, растителна селекция и растително здраве. 

За поредна година звената на Академията участваха активно в конкурса за 

иновации, който по традиция се проведе в рамките на изложението и завоюваха 13 

награди в различните раздели. С плакети бяха отличени следните научни разработки: 

Дамски и мъжки парфюми „Олимпея“ и „Олимп“ с ориенталска цветна композиция - 

Институт по розата, Казанлък; Многофункционална машина за рози и Метод за 

фиторемедиация на земеделски земи, замърсени с тежки метали и металоиди - 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров", 

София; Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на 

земеделски култури - съвместна разработка на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ и Института за 

космически изследвания и технологии към БАН. Грамоти бяха връчени за: 

Слънчогледов хибрид „Енигма CLP“ - Добруджански земеделски институт, Генерал 

Тошево; Пролетен фуражен ечемик сорт „Венера“ - Институт по земеделие, Карнобат; 

Винен сорт лоза „Мискет Викинг“, подходящ за екологично лозарство и винарство - 

Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”, Русе; Качествен и 

икономичен сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“ - Институт по растителни 

генетични ресурси „К. Малков“, Садово; Главесто зеле сорт „Билян“ - Институт по 

зеленчукови култури „Марица“, Пловдив; Хибриди царевица Кнежа: 320, 564, 565, 648 

- Институт по царевицата, Кнежа; Мъфин с натурални захарозаместители - кокосова 

захар и брашно от мескит - Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив; 

Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности - Институт по 

животновъдни науки, Костинброд и Биологично активен ензимен продукт „Фибрино 

ЗИМ“ - Институт по криобиология и хранителни технологии, София. 

Учени от институтите участваха в организираното от Съюза на изобретателите в 

България национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации“ (ИТИ´ 20). Със 

Златен плакет са наградени учени и селекционни колективи от Института по 

царевицата, Кнежа: селекционен колектив в състав доц. д-р Наталия Петровска и доц. 

д-р Иванка Бенова за високи постижения в областта на селекцията и създаването на нов 

царевичен Хибрид „Кнежа 648“; селекционер доц. д-р Наталия Петровска за отлични 

резултати и високи постижения в областта на селекцията, за създаден нов царевичен  
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Хибрид „Кнежа 565“; селекционен колектив доц. д-р Георги Йорданов и доц. д-р 

Миладин Генов за отлично представяне и високи постижения в областта на селекцията 

– на нов царевичен Хибрид „Кнежа 564“; селекционен колектив в състав доц. д-р 

Димитринка Илчовска, доц. д-р Миладин Генов, доц. д-р Наталия Петровска и доц. д-р 

В. Вълкова за отлично представяне и високи постижения в областта на селекцията на 

нов хибрид царевица „Кнежа 320“. Златен плакет е присъден на научен селекционен 

колектив от Института по земеделие, Карнобат в състав доц. д-р Маргарита Гочева, 

проф. дсн Неделчо Мерсинков, проф. д-р Драгомир Вълчев, гл. ас. Тошка Попова за 

отлично представяне и високи постижения в областта на селекцията на  нов зимен 

двуреден ечемик, сорт „Захир“. Със Златен медал е награден проф. д-р Аргир 

Живондов за принос в представянето на ценна овощна култура на бъдещето и високо 

ниво на презентиране на монография „Обикновен дрян Cornus mas L.“.  

Учени от Института по животновъдни науки – Костинброд участваха в 

Международното животновъдно изложение в Париж, Франция /SIA’2020 Paris, 22.02 – 

1.03.2020 г./, където се включиха в две работни срещи с представители на Института по 

животновъдство, Париж, Центъра за преценка на мъжки разплодни животни от 

породите Ил дьо Франс и Тексел, Вердий и фермери. В рамките на SIA’2020 Paris 

представител на ИЖН-Костинброд взе участие в международното жури за оценка на 

мъжки и женски разплодни животни от месодайната порода Ил дьо Франс. 

За поредна година Земеделски институт, Кюстендил бе съорганизатор с община 

Кюстендил в 2 изложби - "Празник на черешата" и "Празник на плодородието". 

Акцентът тази година бе върху сортове и отбрани елити, притежаващи повишена 

устойчивост на стресови абиотични фактори и добра адаптивност към променящия се 

климат. 

Научно-приложната и внедрителската дейност е била и ще бъде приоритет в 

работата на постоянните структурни звена на ССА.  

 

 

VII. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

През 2020 г. усилията на ССА бяха насочени към по-добро организиране, 

координиране и подпомагане на международното научно сътрудничество на 

научноизследователските институти и опитните станции на ССА, в резултат на което 

бяха осъществени съвместни дейности с учени от редица държави. Тези дейности 

включват: разработване и реализация на международни научноизследователски 

проекти, работещи в мрежи и самостоятелно, участия в международни симпозиуми, 

конгреси, конференции, семинари, изготвяне на експертни оценки и становища, 

участия на учени в експертни групи, консултативни срещи и инициативи на 

Европейския Съюз, обучения в чужбина, прием на чуждестранни експерти, учени и 

докторанти по тематика от взаимен интерес, мониторинг и обмен на технологии, 

лицензионни договори, договори за изпитване на селекционен генетичен материал, 

сортове и семена, договори за научно-техническо сътрудничество и трансфер и др.  

Международните проекти са финансирани и подпомагани от програми на 

Европейския Сьюз: Хоризонт 2020 – 15 броя, Европейски Регионален Фонд за Развитие 

(INTERREG) – 1 брой, Програма Еразъм+ - 5 броя. Учени от ССА взеха активно 
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участие в 8 проекта по програма COST на ЕС. Институти от системата на ССА 

участваха в различни дейности по споразумения за двустранно сътрудничество – 9 

броя. Различни международни институции, като Световната здравна организация, 

ФАО, МЦГИБ (Международния център по генетично инженерство и биотехнология), 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Европейската космическа 

агенция, Фондация „Америка за България“, Федералното Министерство на 

образованието и научните изследвания на Германия, СИММИТ и др. също 

спонсорираха изследвания на учени от институтите на ССА – 11 броя проекти. 

Институтите от системата на ССА участваха и в проекти по програмите за 

трансгранично сътрудничество между България и Румъния, България и Гърция. Фонд 

„Научни изследвания“ към МОН е финансирал 9 проекта по двустранно научно 

сътрудничество с държавите Китай, Русия, Словакия, Италия. В изпълнението на 

проекти по програми на Европейския Съюз участват АБИ - София, ИЗК „Марица” - 

Пловдив, ИО - Пловдив, ИАИ - София, ИТТИ – Пловдив, ЦА на ССА. 20 

международни договорености са без финансови ангажименти, на базата на 

меморандуми за НТС и трансфер, участия в съвместни проекти, прояви и публикации, 

като най-активни в това отношение са ИТТИ – Пловдив (10 броя) и ИПАЗР „Н. 

Пушкаров“ (3 броя). ДЗИ - Генерал Тошево, ИЗ – Карнобат, ИЗС - Русе изпълняват 

общо 50 лицензионни, дистрибуторски и търговски договори за обмен на семена, 

генетичен материал, изпитване на сортове и хибриди с държавите Турция, Русия, 

Румъния, Украйна, Северна Македония, Китай.   

ССА има валидни преки споразумения за НТС със сходни научно-

изследователски организации от Белгия (Институт по земеделие и рибовъдство), СР 

Виетнам (Университета в гр. Тай Нгуен), КНР (Китайската академия за 

селскостопански науки, гр. Пекин; Хейлонгджанската академия за селскостопански 

науки, гр. Харбин, Академията за селскостопански науки на провинция Гуангси, гр. 

Нанинг, Академията за селскостопански и животновъдни науки на провинция 

Вътрешна Монголия, Селскостопанската академия на провинция Юннан), Румъния 

(Академията за селскостопански и горски науки), Кралство Мароко (Национален 

институт за агрономически изследвания на Кралство Мароко), Молдова (Молдовската 

академия на науките), Монголия (Монголската академия за селскостопански науки), 

Украйна (Украинска академия на аграрните науки), Алжир (Национален институт за 

агрономически изследвания), Кипър (Селскостопански изследователски институт) и 

много други организации в областта на селското стопанство от цял свят. Част от 

институтите от ССА имат редовно членство в международни научни организации, като 

най-активни в това отношение са ИККХ – Пловдив и ИРР – Варна.  

През 2020 г., въпреки усложнената пандемична ситуация в целия свят, ССА 

съдейства за активното участие на учени от системата и провеждане на международни 

научни конгреси, конференции и събития, посещения на представители на 

чуждестранни организации и други прояви у нас и в чужбина, предоставяне на 

актуална и своевременна информация на научните организации на ССА за предстоящи 

конкурси по програми на ЕС за наука и технологично развитие, предложения за 

двустранно научно сътрудничество към ФНИ на МОН и други международни 

организации, консултации при изготвяне на международни проекти, предоставяне на 
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контакти с представители на институти със сходни интереси, отразяване на 

международни събития и др. 

 

АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ 

През 2020 г. продължи работата по проект „Консервиране и устойчива 

капитализация на биологичното разнообразие в залесени територии” 

(BIOPROSPECT), BMP1/21/2336/2017, програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020, 

Interreg-European Regional Development Fund. Целта на проекта е да се проучат и 

документират биоперспективите (bioprospects) на залесените защитени територии, 

което означава откриване и комерсиализиране на продукти, произхождащи от 

природни ресурси, и начините за тяхната устойчива капитализация като средство за 

разумно управление и опазване, да допринесе ефективно за опазването, защитата, 

насърчаването и развитието на горското биологично разнообразие и опазването на 

природното наследство. 

По програма „Хоризонт 2020“ се изпълнява и проект „Превеждане на знанието 

за земеделие, базирано на бобови култури, и производство на фуражи и храни 

(Legumes translated)“. Това е мултидисциплинарен проект, който подкрепя иновациите 

в земеделието, базирано на зърнено-бобови култури, както и последващото 

производство на храни и фуражи, чрез създаване на синтез между източника на знание 

и иновации и крайните потребители-фермери и земеделски стопани. Знанията се 

компилират на две равнища: на равнище специфични дейности на земеделските 

производители и на дейности по веригите, създаващи добавена стойност в седем 

технически области от селскостопанския сектор наречени - преходни мрежи. Проектът 

насочва към спешна необходимост от изграждане на междусекторна дейност 

основаваща се на знание и иновации. В рамките на 2020 усилията на участниците от 

всички страни партьори бяха насочени към намиране на най-достъпни форми за 

превеждане на знанията, натрупани в научните организации към фермерите, 

производителите и земеделците.  

В началото на 2020 година стратира проект „Отговорни изследвания и 

иновативни базови практики в биологичните науки (RESBIOS)“, финансиран от 

Програма Хоризонт 2020 на ЕС. Основната цел на проекта е прилагане на стратегията 

за Отговорни изследвания и иновации (ОИИ) в четири научни организации от различни 

европейски държави, занимаващи се с биологични науки, като се използва опита, 

получен в рамките на проект СТАРБИОС2. Избрани партньори от проект СТАРБИОС, 

които са приложили своите планове за ОИИ и са постигнали структурни промени, 

участват като „ментори“ за новите партньори. АБИ, като организация с опит за ОИИ от 

участието си в проекта СТАРБИОС2, има ролята на „ментор“ и предлага съвети, 

примери и подкрепа на „начинаещите“ партньорски организации за постигане на 

структурни промени за ОИИ.  

Проект „RESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience) 

„ФРЕШЪР“ Намери наука навсякъде, сподели и опитай“, финансиран по Програма 

„Хоризонт 2020“, е част от Европейската Нощ на Учените /ЕНУ/ - инициатива, която се 

провежда повече от десет години в над 300 градове от цяла Европа. Целта на това 

събитие е изследователите да запознаят обществеността със съвременните научни 
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изследвания по достъпен начин и да направят всеки човек съпричастен и разбиращ 

научната дейност, да затвърдят представите за учените като достъпни, творчески, 

загрижени и подкрепящи обществото личности. Проектът е третият поред след 

успешно приключилите FRESH/ФРЕШ и REFRESH/РЕФРЕШ и трите под 

ръководството на Центъра за изследвания и анализи. Проектната дейност обединява 20 

партньора от цялата страна и повече от 35 асоциирани партньори. Европейската нощ на 

учените 2020 бе посветена на „Здравето на растенията“. В условията на вирусна 

пандемия дейностите, свързани с провеждането на Нощта, се проведоха изцяло онлайн 

в три поредни дни 27-29 ноември. За Европейската Нощ на учените 2020, 

АгроБиоИнститут обявяви тематични  конкурси за рисунка, снимка, видео, презентация 

и есе по посочената тема и под-теми. В конкурсите се включиха повече от 70 деца, 

ученици и студенти от цялата страна.  

През м. юни 2020 година стартира проект „Редизайн на експлоатацията на 

генетични ресурси от зърнено-житни култури за постигане на повишена 

устойчивост на хранителна верига и подобряване на поминъка на фермерите в 

Сърбия и България – GRAINEFIT“, финансиран от Benefit Sharing Fond, FAO. 

Общата цел на проекта е да запази, оцени и да реинтродуцира местни ландрейси и 

сортове от зърнено-житните генетични ресурси, които са по-издръжливи на 

климатичните промени, биотични и абиотични стресови фактори и със стабилен добив 

при биологично земеделие и да препроектират продуктите си, за да бъдат признати 

като традиционна местна храна с засилени пазарни връзки, които ще позволят 

генериране на възможности за допълнителни приходи и справяне с бедността в 

уязвимите селски общности. 

През 2020 година започна и изпълнението на проект „Подобряване на 

продуктивността и качеството на икономически важни култури чрез мутационна 

селекция и биотехнологични подходи“, финансиран от IAEA, Виена, Австрия. 

Проектът има за цел да гарантира благосъстоянието на фермерите чрез създаване на 

нови сортове пшеница с повишена толерантност/устойчивост към основните абиотични 

(засушаване) и биотични стресови фактори (вредители и др.), с високи и стабилни 

добиви и качеството на зърното на основата на мутационната селекция. Предвидените 

подходи за ефективно и ускорено откриване и селекция на индуцирани мутации при 

пшеницата и зеленчуковите култури (домати, картофи и пипер) включват интегрирано 

прилагане на мутационни техники (60Co, йонизиращи лъчи, EMS) върху семена и in 

vitro експланти в комбинация с феномни и протеомни изследвания, класическа и 

обратна генетика. През първия отчетен период е отгледано М3 потомство (3320 линии, 

получени от М2 семена) на мутантна популация, получена чрез третиране на сухи 

семена от сорт Фермер (ИРГР-Садово) с гама лъчи. Извършено е обследване на 

популацията за агрономически важни болести (кафява, жълта и черна ръжда, 

септориоза и брашнеста мана) и устойчивост към засушаване в лабораторни условия. 

Изпълнението на проект „A model for data integration related to wheat genetic 

resources and resistance to Fusarium head blight“, финансиран от RDA Europe, 

продължи и през 2020 година. Проектът има за цел създаде семантичен модел за 

интегриране на базирани в различни онлайн платформи информационни ресурси, 

свързани с представители на род Fusarium и взаимодействието им с представители на 
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род Triticum. Реализирането на платформата разработвана по време на проекта ще 

улесни достъпа до различни типове информация, свързана с таксономия, 

токсикологични особености и патогенеза, а така също и достъп до експериментални 

данни с цел осигуряване многократното им използване. 

През 2020 година завърши изпълнението на проект „Cтруктурна 

трансформация за постигане на отговорна биологична наука (STARBIOS2)“, 

финансиран по Програма „Хоризонт 2020” на ЕС. Основната цел на проекта бе да 

допринесе за напредъка на стратегията за Отговорните Изследвания и Иновации (ОИИ) 

в научните организации на Европа. Тази стратегия е насочена главно за преодоляване 

на един от основните проблеми, заплашващи Европейската наука – неадекватната 

връзка с обществото, чрез повишаване на качеството на процеса на изследвания и на 

резултатите от тях така, че да отговарят по-пълно на нуждите и ценностите на 

Европейското общество. В рамките на проекта са разработени и приложени 6 плана за 

действие за ОИИ в различни научни институции от Европа. Планът за действие за ОИИ 

на АБИ включва различни активности, реализирани чрез дейността на създадената през 

първата година постоянна структура- Информационен център за растителни 

биотехнологии към АБИ. Постоянно се обновява информационния сайт - plantbioteh.bg 

към центъра, който публикува новости в сферата на растителната биотехнология по 

света и в България. За привличане на младите към науката е организиран лабораторен 

практикум за ученици в АБИ през февруари 2020. Проведен е и конкурс за есе за 

ученици, студенти и докторанти „Климатът се променя! А аз?“.  

Колектив от АБИ се присъедини към COST Aкция FA 17111 „Интегриране на 

данни, за увеличаване на силата на омикс технологиите за подобряване на лозата“ 

/INTERGRAPE/ („Data integration to maximize the power of omics for grapevine 

improvement” /INTERGRAPE/) по Европейската програма за сътрудничество в 

областта на научните изследвания и технологии COST към Н2020. COST Акцията 

INTEGRAPE ще събере всички заинтересовани страни в изследователската общност на 

лозата (академични, индустриални, политически и потребителски) в отворена, 

международна и представителна мрежа да разработят минимални стандарти за данни и 

добри практики, за да интегрират базите с данни и да се подобри оперативната им 

съвместимост. Крайната цел е да се използват всички налични данни за постигане на 

по-добри управленски практики и по-ефективно опазване на биоразнообразието, 

размножаване и подобряване на лозовите генетични ресурси. Описаните концепции ще 

подпомогнат заинтересованите страни чрез развитие на иновативни стратегии за 

интегриране на данните за лозата от съществуващи генбанки/ампелографски, колекции 

от лозови генетични ресурси и нови експерименти в областта на опазването и 

съхранението на биоразнообразието, както и да се направят оперативно-съвместими 

бази данни и инструменти в сигурен и стандартизиран формат. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА 

През 2020 година институтът стартира работа като координатор на проект 

“PROBIOTICS IN ANIMAL HUSBANDRY – PROANI“, финансиран от програма 

ERASMUS +, ключова дейност К2 „Професионално образование и обучение“. 

Партньори са: Национален институт по зоотехника - Краков, Полша, Институт по 
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животновъдство – Земун, Сърбия, Литовският университет с Института по 

животновъдство – Литва, Аграрният университет – Молдова, Университетите в 

Бълъкесир, Чанаккъле и Айдън – Турция.  

Институтът има подписани меморандуми за съвместна дейност с Университета в 

гр. Падуа, Италия и Института по животновъдство в гр. Скопие, Македония, 

Сибирската академия на науките и Сибирския животновъден институт, Института по 

животновъдство в Париж, Национален институт по зоотехника в Краков, Полша, 

Институт по животновъдство, Литва и Институт по животновъдство в Земун, Сърбия.  

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН 

През 2020 година институтът участва в COST Акция 15215 IPEMA Innovative 

Approaches for Pork Production with Entire Males и COST Акция 16106 LivAGE 

Ammonia and greenhouse gas emission from animal production building. 

Учените от института взеха участие в редица международни конференции у нас 

и в чужбина. 

Партньорските отношения на Земеделски институт – Шумен с Harper Adams 

University – Великобритания се развиват ползотворно и през 2020 година се проведе 

съвместен експеримент със Стевия /Stevia rebaudiana/, произведена в ЗИ Шумен и 

изхранване на кокошки-носачки в експерименталната база на Harper Adams University. 

Целта на проучването е да се оцени влиянието на хранителната добавка върху здравния 

статус, нивото на продуктивност и качествато на получената продукция.  

 

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА – СОФИЯ 

Проект „Укрепване на аналитичния капацитет и публичните дейности на 

Центъра за икономически изследвания в селското стопанство“, който е 

продължение на стартиралия в началото на 2013 г. проект за създаване на Център за 

икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за периода 2016 – 2019 г. е 

удължен с 14 месеца. Проектът е финансиран от Фондация “Америка за България”, с 

подкрепата на Изследователския институт по храни и аграрна политика на 

Университета в Мисури. Целта на проекта е засилване на емпиричните анализи, които 

да повишат нивото на информираност и знание сред всички заинтересовани страни 

както от страна на производителите, така и на вземащите управленски решения, 

относно протичащите процеси и променящата се конюнктура в страната и света. 

Разработваните иконометрични модели отразяват националната специфика при 

проектиране и изчисляване на важни показатели за развитието на основни сектори в 

земеделието на България. Основният акцент е доразвиване на иконометричното 

моделиране на българското земеделие и разработване на модели за изготвяне на 

пазарни прогнози. 

Официално откритият през 2019 година Българо-китайски изследователски 

център за аграрно и селско развитие продължи и през 2020 година да укрепва и 

развива сътрудничеството между водещи български и китайски академични 

институции. Целта на БКИЦАСР е да подпомага сътрудничеството между 

https://bg-china.alle.bg/publications/
https://bg-china.alle.bg/publications/
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изследователи, интересуващи се от въпросите на аграрното и селско развитие в 

България и Китай.  

ИАИ се явява като трета страна по Договора с European Rural Development 

Network /ERDN/, Poland по продължаващия и през 2020 година проект Sustainable Hub 

to Engage into Rural Policies with Actors – SHERPA. Общата цел на SHERPA е да 

събере съответните знания и мнения, които допринасят за формулирането на препоръки 

за бъдещи политики, свързани със селските райони на ЕС. Проектът ще използва 

резултати от текущи и минали изследователски проекти (от РП6, РП7, Н2020 и други 

потоци на финансиране от ЕС и на национално ниво), за да ангажира граждани, 

заинтересовани страни, политици и учени в разработването на стратегическо мислене и 

практически препоръки за формулиране на модерни политики за селските райони. Ще 

се използва набор от подходи към взаимодействието между науката и обществото и 

политиката в 40 мултиакторни платформи, обхващащи 20 държави от ЕС и на 

равнището на ЕС, и най-модерните мултимедийни инструменти за двупосочна 

комуникация с гражданите и публичните политики. 

Продължава работата по проект CONSOLE – CONtract SOLutions for Effective 

and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and 

forestry с координатор ALMA MATER STUDIORUM – Университет Болоня, Италия. 

Целта на CONSOLE е да стимулира иновациите в трайното предоставяне на 

агроекологично-климатични обществени блага (Аgri-environmental-climate public goods 

- AECPGs) от селското и горското стопанство на ЕС. За да постигне тази цел, 

CONSOLE изгражда Практическа общност (Community of Practice - CoP), за да създаде 

емпирично утвърдена договорна рамка, да проектира и тества ефективни и ефикасни 

модели на договори и да подкрепя тяхното прилагане от множество участници. 

Мултинационалният и мултидисциплинарен екип CONSOLE обединява 24 партньори 

от 13 държави, обхващащи представителни типологии на участници в проектирането и 

изпълнението на договорите на AECPG (организации на земеделски стопани, 

регионални администрации, консултантски компании, изследователски институции и 

органи за управление на водите и горите). Рамката CONSOLE ще позволи подобрен 

дизайн и ще улесни прилагането на иновативни договорни решения за предоставянето 

на AECPG при различни условия в целия ЕС. Рамката на CONSOLE включва: а) 

каталог, показващ успешен опит и добри практики в моделите за договаряне и 

сътрудничество на AECPG; б) подобрени решения на AECPG за договори и тяхната 

оценка за различни нива на управление; в) изчерпателно ръководство за процеса на 

проектиране на договори за AECPG; г) документация, обучение и помощни материали. 

CONSOLE включва изчерпателен анализ на поне 52 случая на съществуващия опит 

относно договорености за ползване на земи, базирани на резултати и подходи, 

колективно прилагане и възнаграждение въз основа на веригата на стойността, 

подкрепено от проучвания и моделиране. Въз основа на този опит, в сътрудничество с 

CoP ще бъдат разработени подобрени договорни решения. Рамката CONSOLE ще бъде 

тествана в реални контексти за вземане на решения и ще се превърне в подкрепящ 

инструмент за участници в тази област, което ще даде възможност за предоставяне и 

устойчивост на AECPG. Проучванията ще подобрят разработването на политики за 
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постигане на целите за устойчиво развитие, по-специално чрез политиките в областта 

на околната среда и ОСП след 2020 г. 

ИАИ има следните валидни договори за сътрудничество с: Факултета по селско 

стопанство и биология към Шанхайския университет Джао Тонг, Института по аграрна 

икономика – Белград, Сърбия, Университета за икономически изследвания – Букурещ, 

Румъния, Wismar Business School, Germany, Baikal Institute of Nature Management, SB 

RAS, Russia, National Institute for Economic Research (NIER), Republic of Moldova, 

University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Института по аграрна икономика – 

Румънска Академия, Букурещ, Румъния и др. 

 

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – СОФИЯ 

През 2020 г. продължи работата по изпълнение на двустранен договор за 

сътрудничество на безвалутна основа в областта на физиологията на растенията, 

бактериологията и научните изследвания при декоративни култури, сключен между 

ИДЛР – София и Института по овощарство и цветарство, гр. Скерневице, Полша. В 

процес на публикуване е една научна статия с колектив от ИДЛР и Научния институт 

по градинарство, Скерневице и е извършван обмен на научна информация.  

В стартиралия през 2020 г. проект „Биологични, физиологични и 

агротехнически изследвания във връзка с оптимизиране технологиитe за 

отглеждане на декоративни и лечебни растения и проучване реакцията към стрес 

въздействия” полската страна участва като партньор в проучване влиянието на 

етерични масла от лечебни растения върху растежа на бактериални патогени, 

предизвикващи икономически важни болести по декоративните култури и овощни 

дървета. 

С Катедрата по градинарство и физиология на продуктите към Университета във 

Вагенинген, Холандия е проведено изследване върху ролята на летливите органични 

съединения /ЛОС/ при сигнализацията на ПКС в моделна система от клетъчна култура 

от тютюн. Получените резултати са публикувани в съвместна с чуждестранните 

партньори научна статия в списание Journal of Plant Physiology (ИФ 3.013) 

 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – КОСТИНБРОД 

Институт поддържа дългогодишни контакти със следните 

научноизследователски институции: Институт по животновъдство, Белград-Земун, 

Сърбия; Научноизследователски институт по биотехнологии в зоотехниката и 

ветеринарната медицина (НПИБЗВМ), Максимовка, Молдова; Институт по развъждане 

и генетика на животните, Киев, Украйна; Национален институт по животновъдни 

науки, (NIAS), Ханои, Университет Тай Нгуен - Виетнам; Всеросийски 

научноизследователски институт по физиология, биохимия и хранене на 

селскостопанските животни, Боровск, Русия, Политехническия инситут в Браганса, 

Португалия, Красноярския научноизследователски институт по животновъдство в 

Красноярск, Русия, Институт по животновъдство - Скопие, със Зоналния 

научноизследователски институт по селско стопанство „Н. В. Рудницкий“ и 

Селекционния център по средноруската порода медоносна пчела в Киров, Русия, 
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Факултет по зоотехника и биотехнология към Държавния аграрен университет в 

Молдова и Университета по биоресурси и природоползване – Украйна, Национален 

Аграрен Университет на Била церква, Украйна, Университет на Източно Сараево, 

Босна и Херцеговина, Университет в Битоля «Св. Климент Охридски», Македония; 

Словашки университет по селско стопанство в Нитра; Университет по агрономически 

науки и ветеринарна медицина в Букурещ; Изследователски институт по Аграрна 

икономика и развитие на селските райони, Букурещ, Румъния.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” – ПЛОВДИВ 

През 2020 година продължи изпълнението на проект „Свързване на генетични 

ресурси на култури от семейство Картофови чрез генотипиране и фенотипиране“ 

(G2P-SOL), Linking genetic resources, genomes and phenotypes of Solanaceous crops 

(G2P-SOL), финансиран по програма Horizon 2020. Целта на проекта е да се създаде 

генетичен отпечатък на десетки хиляди образци от домати, пипер, патладжан и 

картофи, съхранени в изследователски институти и генбанки по света; да каталогизира 

генетично им разнообразие за създаване на „представителни колекции“ от всеки вид, 

които да бъдат подробно характеризирани относно ценни стопански качества и техния 

генетичен контрол. Участието на ИЗК „Марица“ се състои в предоставяне на образци 

от домати, пипер и картофи, фенотипиране на представителните колекции от трите 

култури, както и селекция на линии и сортове домати и пипер с ценни стопански 

качества. През 2020 г. колективът, изпълняващ проекта, бе ангажиран основно с 

дейности по два работни пакета. По работен пакет 4 „Фенотипиране на core-

колекциите“ продължи изпитването на колекцията от домати (434 образци) за 

устойчивост на нематода. В института е получена колекция от пипер (416 образци), 

която в момента се изпитва за устойчивост на PMMoV. По работен пакет 5 продължи 

идентифицирането и валидирането на нови характеристики по доматите, свързани с 

цвета на плода. Продължиха и дейностите по създаване на RIL полулация при домати. 

Екип от ИЗК „Марица“ все участие в годишната среща по проекта, която бе проведена 

онлайн през периода 13-15 май. Проект G2P-SOL беше представен по време на „Нощ на 

учените“ 2020. 

Успешно бе завършен проектът „Холистичен подход с множество участници 

за проектиране на нови сортове домати и управленски практики за подобряване 

на добива и качеството в условията на климатични промени“ (TомGEM), „A 

holistic multi-actor approach towards the design of new tomato varieties and 

management practices to improve yield and quality in the face of climate change“ 

(TomGEM), финансиран по Програма Horizon 2020. Целта на проекта е да се подберат 

висококачествени генотипове домати със стабилен добив и качество на плодовете при 

условия на топлинен стрес; да се идентифицират алелните варианти в геномни области, 

свързани с добива при високи температури; да се проектират иновативни стратегии за 

селекция и управление, осигуряващи на производителите гаранция за високи доходи 

при отглеждането на търговски сортове домати в условията на повишени температури в 

различни географски условия без да се влошава качеството на плодовете. Като резултат 

от проекта бяха отбрани най-добрите родители и хибридни комбинации, подходящи за 

отглеждане в условия на висока температура и воден дефицит. 
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ИЗК Марица продължи участието си в проект „Изграждане на Център по 

растителна системна биология и биотехнология за прилагане на фундаменталните 

научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България – 

PlantaSYST“, „Establishment of a Center of Plant Systems Biology and Biotechnology 

for the translation of fundamental research into sustainable bio-based technologies in 

Bulgaria – PlantaSYST“, финансиран по програма Horizon 2020. През отчетния период 

бе завършено фенотипирането на образците в колекциите от домати и пипер въз основа 

на конвенционални дескриптори и софтуерния продукт Tomato Analyzer. Направено бе 

генотипиране и на двете колекции чрез използване технологията tGBS® (Genotyping by 

Sequencing) на фирмата Freedom markers. Чрез сътрудничество с колеги от Макс Планк, 

Института по молекулярна растителна физиология, групата по Био-информатика, бе 

направен GWAS анализ на морфо-колориметрични качества на плодове от домати и 

пипер. В процес на обработка са данните от метаболомния анализ на двете колекции, 

проведен също в Макс Планк Института. Съгласно диалелна схема са направени 

първите кръстоски между подбрани родителски линии за получаване на F1 хибриди и 

RIL популации. Въз основа на получените данни са написани 9 публикации в 

реферирани списания, open access, като MDPI-Plants, PLoS ONE, Scientia Horticulturae, 

Journal of Plant Pathology. Направено бе демонстрационно поле на двете колекции. 

Официалното им представяне бе през август пред селекционни фирми, производители, 

заинтересовани учени. Откритият ден завърши с дегустация и оценка на подбрани 

образци от колекциите. За участието си като партньор в проекта PlantaSYST ИЗК 

„Марица“ взе участие в Седмото издание на Конкурса по иновации, организиран от 

Българската търговско-промишлена палата през 2020 г. и бе награден с Почетна 

Диплома в категорията „Най-добър иновационен проект за 2019“. ИЗК „Марица“ 

успешно участва и в конкурс на ФНИ за подкрепа на международни научни форуми, 

провеждани в Република България, визиращ провеждането на Международна 

Конференция по растителна системна биология и биотехнологии, 2021. 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) финансира прилагането на 

ядрената енергия за развитието на науката и модерните технологии. Институтът 

участва в два проекта, финансирани от МААЕ, а именно: 

„Поддържане на националните усилия за подобряване на 

производителността и качеството на избрани културни видове чрез ядрени 

техники“. Съвместните усилия на екипа от ИЗК „Марица“ и участниците от институти 

и университети от България позволиха изпълнението на националния проект, въпреки 

работата им в условията на пандемия. 

„Увеличаване продуктивността и пластичността към климатичните 

промени на главни хранителни култури в Европа и Централна Азия“. 

Регионалният проект RER/5/024, стартирал от 1 януари 2020 г., предложи на 

ФАО/МААЕ да подпомогне производството на основни хранителни култури, бобови, 

зърнени и други важни за страните в региона на Европа и Централна Азия, с по-високи 

добиви, подобрено качество и толерантност на климатичните промени чрез мутационна 

селекция, комбинирана с биотехнологии. Научните програми по проекта се изпълняват 

успешно във всичките 21 страни-участнички. Ядрената технология се използва в 

проекта за индуциране на нови полезни мутации, последвано от мутационна селекция, 
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за да се създадат подобрени линии и сортове. Оценяват се протоколи за третиране, 

прилагат се мултидисциплинарни проучвания, включително фенотипиране, 

генотипиране и експресия на гени по време на прехода от състояния с изобилие от вода 

към дефицит на вода, за да се повиши ефективността на откриването на толерантни на 

засушаване мутанти. Сравняват се изобилно синтезирани протеини при нетретирани и 

третирани със стрес мутантии изходни генотипи. Прилага се нецеленасочена и 

целенасочена протеомика (уестърн блотинг и масспектрометрия), които позволяват 

количествено определяне на специфични компоненти на протеома. Паралелно чрез 

транскриптомни анализи генната експресия се валидира на ниво протеом.  

През 2020 година стратира изпълнението на проект „Намери науката 

навсякъде, сподели я и я преживей (FRESHER), FIND RESEARCH 

EVERYWHERE, SHARE AND EXPERIENCE (FRESHER), финансиран по Програма 

Хоризонт 2020. Инициативата „Европейска нощ на учените“ 2020 - FRESHER е 

иновативен проект и се  провежда за поредна година в над 300 града в Европа и по 

света. През 2020 година в българската инициатива участват 20 основни и 35 

асоциирани партньора от цялата страна със специална програма в повече от 25 

населени места. Фокус на събитията от Нощта е растителното здраве, обявено от ООН 

за тема на 2020 г., която е насочена към бъдещето на планетата в контекста на 

опазването на растителния свят, екологията, ролята на растенията за здравето на 

хората, както и за икономиката, и много други сфери. Поради световната пандемия от 

Covid-19 Нощта се проведе онлайн през периода 27-29 ноември, като подбрани събития 

се излъчиха в централната програма в социалните мрежи на проекта - 

https://www.facebook.com/ResearchersBG и You Tube канала - Европейска нощ на 

учените. Проектът FRESHER е продължение на предходните FRESH и REFRESH, а 

нощта на учените се отбелязва за пета поредна година в ИЗК „Марица“. Асоцииран 

партньор на събитието през 2020 г. беше Центърът по растителна системна биология и 

биотехнология (ЦРСББ). Дигиталната програма бе излъчена от facebook страницата на 

института и специално създадения youtube канал. За участие в Нощта на учените тази 

година бяха подготвени общо 11 кратки видеоклипа, които са достъпни в youtubeканала 

на института:  https://www.youtube.com/channel/UCpmueT8PtFf9scvdkZSN-GQ/videos 

През 2020 година бе поставено и началото на проект „Експлоатиране 

ценността на генетични ресурси от домати в настояще и бъдеще 

(HARNESSTOM)“, „HARNESSING THE VALUE OF TOMATO GENETIC 

RESOURCES FOR NOW AND THE FUTURE(HARNESSTOM)“, финансиран по 

Програма Хоризонт 2020. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ 

През 2020 година продължи изпълнението на дейностите, включени в три 

договора за НТС: с Агрономическия факултет на Университет "Гоце Делчев", гр. Щип, 

Македония, с Център за изследвания в растениевъдството – Пиещани, Република 

Словакия и с Trakya University, Plant Breeding Research Center, Одрин, Република 

Турция.  

В ИЗ – Карнобат продължи и извеждането на опити от Международната 

програма на ICARDA. Сътрудничеството с този международен център е без финансови 

https://www.youtube.com/channel/UCpmueT8PtFf9scvdkZSN-GQ/videos
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ангажименти, като в ICARDA се изпращат резултатите от проведените опити, а ИЗ-

Карнобат използва получените генетични ресурси от зимен и пролетен ечемик в 

селекционните си програми.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ 

Институтът изпълнява проект „Селекция и внедряване на нови жълто-зелени, 

хрупкави сортове ябълки в България и Китай”, финансиран от МОН с цел да се 

създадат, проучат и впоследствие да се внедрят в производството нови сортове ябълки с 

жълто-зелена окраска на плодовата кожица, с хрупкава консистенция, с добри вкусови 

качества и адаптирани за условията на България и Китай, с които да се разнообрази 

отглеждания в момента асортимент при ябълката.  

През втория етап са извършени плануваните в проекта дейности по 

предвидените 7 работни пакета, а именно: 

По Работен пакет 1 (Обмен на научна информация) – постоянно се поддържа 

връзка между двата екипа и се обменя информация относно методите и показателите, 

по които се провеждат научните изследвания при селекцията на ябълката в двата 

института.   

По Работен пакет 2 (Фенологични наблюдения и отчитания) – проведени са 

наблюдения върху фенофазите на цъфтежа на изследваните ябълкови сортове и 

хибриди с жълто-зелена окраска на плодовете от колекционните градини на Институт 

по земеделие. 

По Работен пакет 3 (Растежни прояви на опитните дървета) - в края на 

вегетацията на всяко опитно дърво са измерени показателите: диаметър и площ на 

напречното сечение на ствола и дължината на едногодишния прираст. Определен е 

хабитуса на плододаващата дървесина.  

По Работен пакет 4 (Репродуктивни прояви на дърветата и качество на 

плодовете) - определена е родовитостта на проучваните сортове и хибриди (добив от 

дърво, коефициент на продуктивност) и качеството на плодовете. 

По Работен пакет 5 (Реакция на ябълковите дървета към абиотичен и биотичен 

стрес) – тази година не са установени повреди от неблагоприятни климатични условия 

(късен пролетен мраз -3 оС, от 16 април). 

По Работен пакет 6 (Селекционна дейност) - през пролетта бяха извършени 

предвидените целенасочени кръстоски, с участието на предварително подбрани сортове 

и хибриди с жълти и зелени плодове. Семената се стратифицират и ще бъдат засяти в 

селекционен питомник през пролетта на 2021 г. 

По Работен пакет 7 (Провеждане на научни експедиции) – при извършване на 

експедиции в района на община Трън са маркирани единични дървета от диви форми 

ябълки с жълти плодове, от които са взето калеми и са същите са присадени в овощен 

разсадник, с цел включването им в селекционната дейност при ябълката. 

Във връзка с проекта, през 2020 г. са публикувани два научни труда:  

Laiqing, Song, Sotirov, D., Xiaofei, W., Dimitrova, S., Meiying, L., Xueqing, L., 

Zhongwu, J., & Lingling, Z. (2020). Cultivation and evaluation of series yellow and green 

apple varieties in Yantai, China. Rastenievadni nauki, 57(2) 21-25.2020 (Bg). 
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Sotirov, А., Glavev, N., Sotirov, D., Dimitrova, S., Pistalov, N., Sotirov, V., Sotirov, 

K. (2020). Еcological and technological parameters of apples. Sixteenth International 

Scientific Conference, Space, Ecology, Safety, 4-6 November 2020, Sofia, Bulgaria. 341-346. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” 

– РУСЕ 

През 2020 г. учените от Института взеха участие в значими международни 

прояви, организирани в България и осъществиха контакти с над 50 учени от 4 страни 

(Франция, Турция, Румъния, Хърватска), като усилията им бяха насочени към 

организиране, координиране и подпомагане на международното сътрудничество.  

 

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – 

ПЛОВДИВ 

Институтът стартира проект „Подобряване на продуктивността и качеството 

на култури от икономическа важност чрез мутациионна селекция и 

биотехнологии“, финансиран от Международна агенция по атомна енергия (МААЕ), 

Отдел „Техническо коопериране”, Раздел „Храни и селско стопанство”, Тематична 

област „Растителна селекция” и ФАО. Тенденциите в употребата на пресни зеленчуци 

се влияят от възприятието на консуматора за качество. Обективните измервания на 

биохимичния състав на плодовете на зеленчуците, заедно със сензорната оценка на 

подбрани органолептични свойства, подпомагат идентифицирането и оптимизирането 

на сензорните атрибути, които най-добре определят външния вид, вкуса, аромата и 

текстурата, и допринасят за общото качество на плодовете. През годината, в резултат 

на литературна справка, беше извършен подбор на групите вещества за изследване, 

идентифициране на конкретни мажорни целеви метаболити за домати, картофи и 

пипер, и подбор на протоколи за екстракция, като се вземат предвид вече въведените 

методи за хроматографско разделяне. В съответствие с работната програма, в 

сензорната лаборатория на ИККХ, Пловдив, бяха изследвани сензорните 

характеристики на плодовете на домати от трето поколение, произхождащи от семената 

на основни мутантни линии, с цел подбор кандидати за следващи линии, по правилата 

на мутационната селекция. Сензорен тест определи важни за качеството 

характеристики на 50 мутантни линии плодове на домати. Друга култура от интерес за 

проекта са картофите. Външният вид, ароматът, вкусът и консистенцията придобиват 

все по-голямо значение в програмите за селекция и преработка на картофи, което 

създава необходимостта от разработване на лексикон, който да предоставя обща 

терминология за подобряване на комуникацията между производители, търговци и 

изследователи. В настоящото проучване е направен дескриптивен анализ от обучени 

панелисти по 23 показателя на 24 мутантни линии картофи. 

През 2020 година се разработва и проект RER/5/024 „Увеличаване 

продуктивността и пластичността към климатичните промени на основни 

хранителни култури в Европа и Централна Азия“, финансиран от МААЕ-Виена. В 

резултат на литературна справка беше извършен подбор на групите вещества за 

изследване, идентифициране на конкретни мажорни целеви метаболити за фасул, и 
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подбор на протоколи за екстракция, като се вземат предвид вече въведените методи за 

хроматографско разделяне. 

Институтът взе участие в следните COST Акции: 

CA18210, Roxy-COST: Кислородната чувствителност - едно ново значение в 

биологията и в технологията на качество на плодове (Oxygen sensing a novel mean 

for biology and technology of fruit quality). Целта на проекта е да се контролира нивото 

на кислорода и чувствителността на плодовете и зеленчуците.  

COST Action CA18101: SOURDOugh - Biotechnology network towards novel, 

healthier and sustainable food and bIoprocesses (acronym: SOURDOMICS), 

Биотехнологична мрежа за нови, по-здравословни и устойчиви храни и 

биопроцеси. SOURDOMICS демонстрира биопроцесите през цялата хранителна 

верига: от устойчиво производство на зърнени култури, чрез експлоатация на 

ферментационни процеси, до валоризация на страничните продукти в кръговата 

икономика. Едновременно с това цели да допринесе за разработването на нови 

възможности за бизнес на местните фермери чрез ангажирането им в преработката на 

храни, използвайки съоръжения за производство на хляб с малък капацитет и 

интегрирането в индустриални и търговски вериги. Тези характеристики са в 

съответствие с Европейската програма за храни и околна среда. 

COST Action CA15136: European network to advance carotenoid research and 

applications in agro-food and health (EUROCAROTEN), Европейска мрежа за 

напредък в изследването върху каротеноидите и тяхното приложение в аграрния, 

хранителния и здравен сектор. EUROCAROTEN е мултидисциплинарна европейска 

мрежа от изследователи от 34 страни, чиято цел е да се постигне напредък в 

изследването на каротеноидите и тяхното приложение в аграрния, хранителния и 

здравен сектор; да се разработят иновации и постигнат пробиви на научно, 

технологично и социално-икономическо ниво. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО – ПЛЕВЕН 

През 2020 г. ИЛВ продължи работата по проект „Developing Identity ON Yield, 

SOil and Site“ DIONYSOS по програма за трансгранично сътрудничество между 

Гърция и България за периода 2017 – 2021, DIONYSOS. От следните линкове може да 

се види, че проект DIONYSOS е представен на Европейската комисия като проект за 

пример за разработване на проекти по ОП на ТГС - 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003607_EN.html, 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003607-ASW_EN.pdf 

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО – ПЛОВДИВ 

През отчетната година учените от института продължиха работата си по проект 

„Физиологично обосноваване на приложението на диодно осветление (LED) при in 

vitro култивиране на дървесни овощни видове“, договор КП-06-Русия/27.  

По програма Хоризонт 2020, Core organic Cofund, проект „Динамично 

затревено мулчиране и използване на рециклираните подобрения за увеличаване 

на биоразнообразието, пластичността и устойчивостта на интензивните овощни 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003607_EN.html
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градини и лозя“ ДОМИНО-1939 с партньори: LAIM - Италия, INHORT - Полша, 

CTIFL - Франция, FiBL - Швейцария,  CS - Италия, BioS - Италия, Vip - Италия, Bland - 

Италия, SBR - Италия, AIAB - Италия, UHOH - Германия, CDR - Полша, FOKO - 

Германия, продължават изследванията.  

През годината продължиха и дейностите по проект „Транснационално 

Партньорство за Прилагане на Технология за Микронапояване в България и 

Северна Македония” (Transnational Partnership for Implementation of Micro-

Irrigation Technology in Bulgaria and North Macedonia), финансиран от Федерално 

министерство на образованието и научните изследвания, Германия. Участници в 

проекта са: Университет Висмар, Университет за приложни науки, технологии, бизнес 

и дизайн, Германия; Институт за полимерни технологии, Висмар, Германия; 

Университет „Св. Кирил и Методи“, Скопие, Северна Македония.  

Институтът взе участие и в COST Акция COST CA 19110 „Plasma applications 

for smart and sustainable agriculture”.  

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ – ЧИРПАН 

През 2020 г. международното сътрудничество със CIMMYT, Мексико се 

изразяваше в участието на института в неговата международна мрежа за подобряване 

на пшеницата (CIMMYT Internationdal Wheat Improvement Network). От тази 

международна мрежа се получават семена от твърда пшеница от селекционната 

програма на CIMMYT, Мексико. Семената се изпитват в условията на България и 

данните се връщат като селекционните материали могат да се използват свободно от 

института в селекция на твърда пшеница. През реколтната 2019 – 2020 година са 

заложени два опита от твърда пшеница за изпитване в наши условия. Единият опит - 

51TH International Durum Screening Nursery (51TH IDSN) е с 159 броя образци. 

Проследени са датата на изкласяване, височина на растенията и агрономическа оценка. 

Във вторият опит - 51TH International Durum Yield Nursery (51TH IDYN) са заложени 50 

генотипа. На генотиповете от опита са проследени добив от зърно, дата на изкласяване, 

полягане, височина на растенията и е направена агрономическа оценка. Генотиповете с 

най-добра комплексна оценка ще бъдат засети, за продължаване на изпитването. 

Получените резултати са предоставени на CIMMYT за отчитане дейността на работата 

по проекта. Това сътрудничество дава възможност да се използват ценни донори по 

важни стопански качества, като нискостъбленост, устойчивост на болести, 

сухоустойчивост и елементи на продуктивност и качество на зърното. Така се 

увеличава генетичното разнообразие в изходния материал по селекция на твърдата 

пшеница у нас.  

Институтът по полски култури – Чирпан се явява пункт за изпитване на 

селекционни материали от твърда пшеница, като е включен в проект 

“ICARDA/CIMMYT Wheat Improvement Program”. Координатор на проекта е 

ICARDA – Сирия с местоположение - гр. Aleppo.  

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – 

ТРОЯН 



121 

 

През 2020 г. са валидни договорите за международно научно сътрудничество с 

институти от Република Молдова, Сърбия – Чачак и Северна Македония. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА 

РАСТЕНИЯТА „Н. ПУШКАРОВ“ 

През 2020 година ИПАЗР „Н. Пушкаров” участва в разработването на 2 проекта 

по линия на ЕС - COST Акция 16107 „EuroXanth: интегрирана наука за 

интегрирана борба с патогени от семейство Xanthomonadaceae в Европа“ и COST 

Акция  18135 ”Fire in the Earth System: Science&Society” (FIRElinks), „Пожарите – 

Наука и Общество”. 

Поради ограничителните мерки, взети от много държави във връзка с COVID-19 

пандемията, засягащи трансграничните пътувания и провеждането на масови 

мероприятия, беше поискано удължаване на срока на акцииите.  

Проекти по двустранно сътрудничество, финансирани от Фонд „Научни 

изследвания” – с Индия, Китай, Русия:  

Договор ДНТС/ Индия 01/1, (2013-2016, продължен до 2019, ново продължение 

до 2021), на тема: „Разработване на нетрансгенни стратегии за контрол на болестите, 

причинени от Потивируси”. През отчетния период бе проведено съгласуване между 

партньорите по дейността във връзка с изпълнението на трети етап на проекта. 

Получено е информирано съгласие от индийска страна, че темата продължава да бъде 

от взаимен интерес. Подготвени бяха документите за третия етап и през м. ноември 

2020 г. бе подписан Анекс по договора (ДНТС ИНДИЯ 01/1 от 2013), а с Протокол № 

40 от 13.11.2020 г. бе одобрен от Изпълнителния Съвет за изпълняване на третия етап 

на проекта и продължаване дейността по тематиката с обещано ново финансиране на 

изследванията. 

В изпълнение на работната програма на съвместния проект  на тема „Сравнение 

на качеството на почвата при оранжерийно отглеждане за устойчиво земеделие в 

Китай и България“ на ОП Челопечене за втора година беше заложен експеримент в 

неотопляема полиетиленова оранжерия с индетерминантен сорт домати в осем 

варианта при две нива на напояване и четири нива на торене. Бяха проведени всички 

необходими технологични операции по отглеждане на растенията и отчитане на 

заложените в работната програма показатели. Резултати, получени по проекта, са 

докладвани на два международни научни форума, проведени онлайн: 

-10th International Symposium Agricultural and Mechanical Engineering“, 30th 

October 2020, Bucharest, Romania. 

-Научна конференция с международно участие „Екология и Агротехнологии – 

Фундаментална Наука и Практическа Реализация”, 22 декември 2020 г., София. 

Публикувани са две статии в списания, индексирани във Web of Science (CABI), 

и една в сборник с доклади от конференция, индексиран във Web of Science (All 

databases). 

По отношение на договор за двустранно сътрудничество България – Китай, 

осъществяван между ИПАЗР „Н.Пушкаров“ и Института по зеленчуци и цветя към 

Китайската академия на аграрните науки, Пекин, бе подадено искане за удължаване на 
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срока на договор КП-06-Китай/1 от 20.12.2018 г. с една година до 20.12.2021, което е 

утвърдено от ИС на ФНИ. 

През 2020 година продължи и работата по проект „Подобряване на качеството 

на повърхностите, получени чрез адитивни технологии посредством реакционна 

електроискрова обработка“ с Научно-изследователски център за 

саморазпространяващ се високотемпературен синтез (СВС), Национален университет 

за наука и технологии MISIS - Москва, Русия. В изпълнение на работната програма 

през изминалия период е извършено проучване на релефа на изходните и формирани 

слоеве върху метални повърхности с различна грапавост. Анализирана е връзката 

между грапавостта на повърхността на изходните и модифицираните субстрати. 

Изследвана е структурата и състава на модифицираните повърхности. Извършен е 

металографски анализ (определяне на дебелината, микротвърдостта и 

непрекъснатостта) на покритията. В рамките на проекта е участвано с два доклада на 

международна конференция “Материали, Методи и Технологии – Бургас 2020”. 

Докладите са публикувани в едноименното списание. 

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

През 2020 г. продължи работата по проект от програма Хоризонт 2020 

„Активирана мрежа на генбанките” - AGENT с Института по растителна генетика и 

изследване на културните растения, Гатерслебен, Германия за период декември 2019 до 

декември 2023 г. на тема „Скрининг на стрес-реакцията на генплазма при зърнени 

култури и потенциала за адаптиране чрез усъвършенствани ядрени, математически и 

физиологични подходи”, с финансиране от МААЕ, Виена, Австрия. 

Изпълняват се проектите „Обогатяване разнообразието на зърнено-бобови 

култури между България и Китай – интродукция и оценка във връзка с 

глобалните климатични промени” в сътрудничество с Institute of Crop Science, 

Chinese Academy of Agricultural Sciences, „Скрининг на стрес-реакцията на 

генплазма при зърнени култури и потенциала за адаптиране чрез 

усъвършенствани ядрени, молекулярни и физиологични подходи“, финансиран от 

МААЕ Виена, Австрия, „Нови начини на използване на дребно-зърнените 

генетични ресурси за повишаване устойчивостта на стойността на зърнената 

верига и подобряване на поминъка на фермерите в Сърбия и България“, 

финансиран от FАО, ITPGRFA, Европейска мрежа за оценка на растителни 

генетични ресурси при салати с партниращи си страни България, Швеция, Холандия, 

Франция, Италия, Швейцария, Кипър и Словения.  

 

ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ – ВАРНА 

През 2020 г. продължи работата по програмата на Националната пътна карта за 

научна инфраструктура (2017-2023 г.) на Република България, проект на тема 

„Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана 

и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) с акроним 

MASRI с координатор ИО-БАН. 
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Институтът има участие в „Изследвания на рапана (Rapana venosa) в 

крайбрежните води на РБългария“ по Проект  MTF /INT/943/MUL – Baby 31 –

 „Избрани дейности по стратегиите за устойчивост на рибарството и устойчиво 

развитие на аквакултурите, прилагани в Средиземно и Черно море” 

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ – ПЛЕВЕН 

През 2020 г. Институтът по фуражните култури продължи работата си по 

действащите договори за научно - техническо сътрудничество на двустранна основа, 

както следва: 

1. С Института по ливадарство, Брашов (Research and Development Grassland 

Institute, ICDP): „Селекция, технология и качество на фуражните култури; 

създаване, поддържане и използване на пасища”. 

2. С Националния изследователски институт по животновъдство и хранене 

(National Research Development Institute for Animal Biology and Nutrition, IBNA), 

Букурещ – Балотещи „Качество на фуражите и хранене на селскостопанските 

животни”. Румънски сортове и екотипове многогодишни житни треви са включени в 

Колекционни питомници по Проект Р 185. 

3. С Института по фуражни култури – гр. Крушевац, Сърбия – има сключен 

договор за двустранно сътрудничество на 28.05.2015 г. при посещение в ИФК- Плевен 

на директора на института Зоран Лугич и заместник директора Ясмина Радович. 

4. С Института по фуражни култури и ливадарство към Хейлонгдзянската 

селскостопанска академия, гр. Харбин, Китай. При посещение на учени от ИФК-Плевен 

в гр. Харбин е подписан нов договор за продължаване на НТС през периода 2015 – 2020 

г.  

5. С Института по земеделие и рибовъдство – ILVO, Белгия: 10 белгийски 

сортове пасищен райграс и един сорт ливадна власатка са включени в колекционни 

питомници по Проект Р 185. 

Меморандум за сътрудничество между Институт по фуражните култури – 

Плевен и Институт по физиология и генетика на растенията към Национална Академия 

на науките, Киев, Украйна, с който се провеждат научни изследвания в рамките на 

проект на ИФК ПОЗМ 218. Изследванията са свързани с разрешаването на 

технологични въпроси при отглеждане на фуражните култури. 

Меморандум за сътрудничество между Институт по фуражни култури – Плевен 

и Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Институт по животновъдство – Скопие, 

Република Северна Македония. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА – КНЕЖА 

По линия на международното сътрудничество и през 2020 година е продължено 

взаимното изпитване на хибриди на Института със сродни Институти в „Земун поле“ 

Сърбия, Фундуля, Румъния и Селскостопанска академия на провинция Хейлуйдзян, 

Китай.  

На две локации в Сърбия – Земун поле са изпитани 19 български търговски и 

експериментални хибриди на ниво ЕСО и ИАСАС. Хибридите са от всички групи на 
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зрялост. С високи добиви над 1000 кг/дка са три хибрида Кн 320, Кн 568 и Кн 570А. С 

най-висок добив от групата на ранните хибриди е Кн 320 (1162,11 кг/дка), от средно 

ранната група Кн 466 (947,39 кг/дка), от средно късните Кн 568 (1064,52 кг/дка) и от 

късните хибриди Кн 650А (815,51 кг/дка). 

23 хибрида на Институт „Земун поле“ Сърбия са изпитани при неполивни 

условия на две локации в България - Кнежа и Павликени. В опитите са включени и три 

стандарта. Два са на Институт по царевицата - Кн 509 и Кн 561, един на фирма Кортева 

– Р 1241. С най-висок среден добив от изпитваните варианти е техният стандарт Zp 666 

(684,60 кг/дка). Същият хибрид е на първо място и в тяхното изпитване с добив 1238,83 

кг/дка. 

Във Фундуля са изпитани 20 бр. български търговски и експериментални 

хибриди от всички групи на зрялост. Поради лошите метеорологични условия, 

предизвикали засушаване през вегетационния период на царевицата опитът е бракуван 

на 01.09.2020 г. 

През отчетната година в опитното поле на ИЦ – Кнежа са изпитани 16 румънски 

хибрида. В ранната група са изпитани 5 хибриди плюс два стандарта Р8816 и Метод. 

Средният добив от опита е 654,81 кг/дка. Влагата в момента на прибиране е под 

стандартната. С най-висок добив е хибрид HSF 3407-16 – 758,95 кг/дка. 

През годината в полето на Институт по царевицата – Кнежа са изпитани 24 

китайски линии.  

 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ  

Институтът участва в следните проекти към програми на ЕС през 2020 г.: 

GoToLab (Европейска мрежа от държавни лаборатории за тютюна и 

тютюневите изделия), който цели прецизиране и валидиране на методи за измерване на 

съставки и емисии на тютюневи изделия. Основният обмен на информация между 

членовете на TobLabNet и СЗО се осъществява чрез специализирания сайт, създаден 

през 2011 г. 

TobLabNet. В рамките на TobLabNet усилено се работи по създаване, 

утвърждаване и валидиране на методи за изследване на компоненти на тютюневия дим 

не само на конвенционални цигари, но и на други тютюневи изделия като пури, пурети, 

наргиле. Поради нарастващото разпространение на други тютюневи изделия като пури, 

пурети, наргиле в световен мащаб СЗО и TobLabNet предприемат различни кампании.  

EU-CEG (Програма за електронно докладване на ЕК за тютюневите изделия). 

Глобална мрежа от държавни, академични и независими лаборатории за укрепване на 

националното и регионалното качество за изследване и проучване на съдържанието и 

емисиите на тютюневи изделия, в съответствие с член 9 и 10 от РККТ на СЗО 

(TobLabNet). Основният обмен на информация между членовете на TobLabNet и СЗО се 

осъществява чрез специализирания сайт. 

Проекти към програми на Световната здравна организация:  

Програма за разработване на ръководни принципи за изпълнение на чл. 9 – 

Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия. Начален срок 2007; 

продължителност - перманентна. Във връзка с транспонирането на Директива 

2014/40/ЕС на ЕП и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и 
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административните разпоредби на държавите членки относно производството, 

представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия у нас са проведени 

работни срещи с представители на индустрията, МИ и МЗГХ. Участие в работата на 

експертните групи към ЕК и изработване на конкретни становища и предложения по 

редица въпроси. 

Програма за разработване на ръководни принципи за изпълнение на чл. 10 

– Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия на РККТ на СЗО. 

Начален срок 2007; продължителност-перманентна. 

Програма на СЗО съгласно чл. 17 - Всяка страна членка в сътрудничество с 

други страни членки и с компетентни международни и регионални 

междуправителствени организации ще насърчава там, където това е подходящо, други 

икономически осъществими алтернативи за производителите на тютюн, за лицата, 

отглеждащи тютюн. Начален срок 2014 г.; продължителност–перманентна. 

Програма на СЗО съгласно чл. 18 - При изпълнение на своите задължения, 

произтичащи от конвенцията, по отношение на отглеждането на тютюн и на 

производството на тютюневи изделия в рамките на техните територии страните членки 

се споразумяват да се съобразяват с опазването на околната среда на РККТ на СЗО. 

Начален срок 2014 г.; продължителност–перманентна. 

Международна изследователска мрежа на СЗО - Global Research Inventory  

Survey. Събиране на информация и съставяне на списък с всички научни 

изследователи и институции, които се занимават с изследвания върху тютюневите 

изделия,  регулация, производство, разпространение, маркетинг, продажба и употреба 

на тютюневи изделия. 

TopLabNet (Глобална мрежа от лаборатории за контрол върху тютюна и 

тютюневите изделия на СЗО) в съответствие с чл. 9 на РККТ, Мрежа от лаборатории за 

изпитване тютюн към СЗО, изследване на тютюневи изделия на международно ниво и 

разработване на лабораторни методи, стандарти, експертизи и капацитет относно 

изпитване и изследване на тютюневи изделия. Начален срок – 2008 г.; 

продължителност-перманентна. 

В резултат на изпълнение на ангажиментите на ИТТИ по подписан Договор за 

съвместна дейност между ИТТИ и Виетнамския тютюнев институт (TICO) за периода 

2017 г. – 2023 г. Института предостави семена за изпитване на няколко сорта български 

ориенталски тютюни в СР Виетнам. От института предоставиха резултатите от анализ 

на почвите и тютюн, параметрите на климата и валежите, за да се изберат най-

подходящите сотрове ориенталски тютюн за извършване на научните изследвания. 

ИТТИ консултира колегите от Виетнамския тютюнев институт по отношение на 

технологиите на отглеждане, растителна защита, бране и сушене на наблюдаваните 

сортове ориенталски тютюни.  

Проекти по програми на други международни организации:  

По международните програми за проследяване появата, развитието и 

патогенитета на маната /Peronospora tabacina Adam/ “Blue Mold Information Service 

for the European – Mediterranean Zone” и „Collaborative Study оn Blue Mold”, 

координирана от д-р Norbert Billenkamp от LTZ /Център за земеделски технологии/ 

Augustenberg, Germany.  
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”Неконвенционално използване на тютюна и остатъците му от 

производството, преработката и обработката”, съвместно с  Изследователски 

институт по тютюна, гр. Прилеп, Р. Македония.   

”Проучване на съществуващата и създаване на нова ген плазма 

ориенталски тютюни за условията на Република България и Република 

Македония”.  

Програма за координация на минималната употреба на пестициди при 

някои култури в Европейския съюз (MUCF) в рамката на Интегрираната борба с 

вредителите (IPM). 

„Синтез и изследване на радикал-улавящатата активност на нови 

тиазолови и бензтиазолови съединения“. Реакциите на алфа-амидоалкилиране са 

свързани с приложение на ацилиминиеви реагенти за функционализиране на 

разнообразни хетеропръстени. Посочените реакции до сега са използвани за 

получаване на различни аналози на природни N-хетероциклени съединения, чието 

получаване по класическите методи е невъзможно или нискодобивно. Получени са  

поредица синтетични аналози на природните антимикробни и антиоксидантни фенолни 

съединения (катехол, резорцинол и пирогалол). Определени са радикал-улавящите 

свойства на пет от новосинтезираните съединения. 

 

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО БУБАРСТВО – ВРАЦА 

През 2020 г. НЦБ – Враца продължи международното сътрудничество като 

изнесе бубено семе в Гърция, САЩ, Египет, Италия, Тунис, Франция, Испания. 

Осъществен е износ на сухи пашкули в САЩ.  

Изкуствена храна за буби е изнесена в САЩ, Италия, Великобритания, Дания и 

Испания.  

 

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Юридическата защита на новите сортове, породи и други научни постижения на 

Селскостопанска академия се осъществява ежегодно чрез патенти за изобретения, 

свидетелства за регистрация на полезни модели и сертификати за закрила на нови 

сортове растения и породи животни, издавани от Патентното ведомство на Република 

България, съгласно законите на страната. 

Създаването и усъвършенстването на сортовете е една от най-важните задачи на 

Селскостопанска академия. Общият брой на поддържаните от структурните звена на 

ССА сертификати за закрила на сортове и породи през 2020 г. е 351. От тях, 

поддържаните сертификати за сортове културни растения са 342, разпределени по 

култури, както следва: зърнени култури – 175 (зърнено-житни – 161; зърнено-бобови – 

14), технически култури – 64 (индустриални – 23, маслодайни – 22 и влакнодайни - 19), 

пресни зеленчуци – 27, картофи – 1, фуражни култури  – 22; лозя – 23, цветя и 

декоративни култури – 21, овощни видове – 6, многогодишни медицински и ароматни 

растения  - 3. 
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Поддържаните сертификати за породи животни са 9. От тях 8 са за породи 

копринена пеперуда и 1 за порода шаран. 

Научните продукти, получили правна закрила през 2020 г. са 15 на брой:  

 обикновена зимна пшеница - сортове „Надита” и „Нани (Nany)“, създадени в 

ИРГР, Садово; сортовете „Шибил (Shibil)“, „Чудомира (Chudomira)“ и „Цвета (Tsveta)“ 

– в Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево;  

 ечемик - сортове „Китен (Kiten)“, „Ясмина (Yasmina)“, „Савелия” и „Денис”, 

създадени в Институт по Земеделие - Карнобат, сортовете „Брилянт (Brilyant)“ и 

„Ларимар (Larimar)“ – в Добруджански Земеделски Институт - Генерал Тошево;  

 памук - сортове „Аида” и”Перун”, създадени в ИПК, Чирпан; 

 твърда пшеница - сорт „Виоми” – ИПК, Чирпан; 

 Байкалска превара сорт „Селенга” – ИРЕМК, Казанлък. 

В ежегодно издаваната от ИАСАС - Официална сортова листа на страната през 

2020 г. са вписани 328 сорта на ССА. В списък А (зърнени, фуражни, маслодайни и 

технически култури, цвекло, картофи и овощни растения) – 232. От тях 157 са зърнено-

житни култури,  33 – маслодайни и влакнодайни, 20 – фуражни, 22 – тютюни. В списък 

Б (зеленчукови, декоративни, медицински и ароматни култури и лоза) са включени 96, 

от които зеленчуци – 47, лоза – 40, медицински и ароматни култури – 8.  

Селскостопанска академия е притежател на два патента за изобретения и 7 

свидетелства за регистрирани полезни модела в Патентното ведомство на Република 

България.  

Разгледани и приети от Постоянната комисия за иновации и технологии към 

Академията  са следните иновативни продукти: 

 „Пиво с намалено съдържание на глутен” с авторски колектив проф. д-р инж. 

Габриела Маринова, доц. д-р Силвия Милева, проф. дтн инж. Валентин Бъчваров, гл. 

ас. д-р Ива Томова – Институт по криобиология и хранителни технологии – София; 

 „Пиво с подобрени антиоксидантни и функционални свойства – пиво с 

плодове арония и боровинка“ с авторски колектив проф. д-р инж. Габриела Маринова, 

доц. д-р Силвия Милева, гл. ас. д-р Ива Томова, ст. експерт Йолина Дачева, ст. експерт 

Албена Митрева.  – Институт по криобиология и хранителни технологии – София; 

 „Конфитюр от Хеномелес“ с авторски колектив доц. д-р Петя Иванова – 

Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив, гл. ас. д-р Теодора Михова 

- Чавдарова – Институт по планинско животновъдство - Троян, доц. д-р Диян Георгиев 

– Институт по планинско животновъдство и земеделие; 

 „Технология за производство на сорго за зърно” с авторски колектив доц. д-р 

Калин Сланев и доц. д-р Станимир Енчев от Земеделски институт – Шумен; 

 „Технология за производство на зелена маса от суданка” с авторски колектив 

доц. д-р Станимир Енчев, доц. д-р Калин Сланев и гл. ас. д-р Ахмед Мехмед от 

Земеделски институт - Шумен, доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов и гл. ас. д-р Ирена 

Голубинова от Институт по фуражни култури – Плевен. 
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IX. СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Библиотечна дейност 

Основната функция на отдел „Централна селскостопанска библиотека“ (ЦСБ) е 

да осигурява достъп до информационни ресурси в книжен и електронен вариант на 

своите потребители като за целта се извършва: 

 Комплектуване, обработка и съхранение на библиотечните документи; 

 Библиотечно-информационно обслужване; 

 Справочно-информационно обслужване; 

 Обучения на потребители; 

 Участие в семинари, конференции и други мероприятия, организирани от 

професионални организации. 

Потребителите, които обслужва ЦСБ са от научните звена на Селскостопанска 

академия, от институти на БАН, студенти, преподаватели, докторанти от български 

университети.  

Дейността по комплектуване, обработка и съхранение на библиотечни 

документи е свързана с тяхното придобиване, обработка и предоставяне за ползване. 

През 2020 г. са придобити чрез дарение и книгообмен 100 тома книги, 1 том 

дисертации, 229 тома периодични издания, които са включени във фонда на 

библиотеката. 

През годината са създадени 560 броя библиографски записи за аналитично 

описание на статии и са класирани и предметизирани 24 тома книги. 

Продължава работата по ретроспективната конверсия на книжния каталог в 

електронен вариант. През 2020 г. са въведени 1009 бр. описания на книги и 200 

описания на дисертации. Проверени, редактирани и преработени са 28350 описания в 

БД на книгите. 

По книгообмена са изпратени 155 екз. от научните списания на ССА на 14 

чужди партньори, както и 85 екз. на 5 български партньори. 

Библиотечно-информационното обслужване на потребителите се извършва на 

място в читалнята на библиотеката или по електронен път. През 2020 г. са 

регистрирани 96 броя читатели и 2027 броя посещения в читалнята. Предлаганите 

услуги са: предоставяне на книги за ползване в читалня, периодични издания за 

ползване в читалня, извършване на библиотечнии консултации, копиране на материали, 

сканиране на файлове, изпращане на материали по линия на междубиблиотечното 

заемане. 

Справочно-информационното обслужване е свързано с намирането на 

информация в различни бази от данни като Web of Science и Scopus, търсене на 

информация за импакт фактор на различни издания, цитатни справки на учени от ССА  

и други справочни услуги. 

През 2020 г. на сайта на ССА са качени публикации за редки и ценни издания, 

предоставени от фонда на Централна селскостопанска библиотека, свързани с 24 май и 

1 ноември. 
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Ценни издания от фонда на Централна селскостопанска библиотека са 

използвани за създаването на част от календара на Министерство на земеделието, 

храните и горите. 

Положени са и основите за създаване на колекция Редки и ценни издания на 

ЦСБ. Изработена е инструкция, в която са заложени критериите за организация на 

сбирката и започна отделяне на тези издания.   

Служителите на ЦСБ са участвали в семинари, конференции и други 

мероприятия, организирани през годината от професионални организации: 

 Участие в ХХХ национална конференция на ББИА «Библиотеките в 

дигиталната епоха»; 

 Участие в отчетно-изборно събрание на Българската библиотечно-

информационна асоциация; 

 Посещение на АГРА 2020. 

 

Издателска дейност 

През 2020 г. продължава издаването на петте научни списания, издания на 

Селскостопанска академия - „Животновъдни науки“, „Икономика и управление на 

селското стопанство“, „Почвознание, агрохимия и екология“, „Растениевъдни науки“ и 

„Bulgarian Journal of Agricultural Science“. Списанията „Икономика и управление на 

селското стопанство“ и „Bulgarian Journal of Agricultural Science“ са получили 

финансиране от Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и 

науката в максимален размер на финансиране на проекти за научна периодика - 7000 

лв. В петте списания през годината са обработени, редактирани, коригирани и 

публикувани в 27 броя 375 бр. статии, като от тях 91 са на български език, 281 на 

английски език и 3 на руски език. Общият обем на публикуваните страници е 3085: 

В сп. „Животновъдни науки“ са обработени, редактирани, коригирани и 

публикувани в 6 броя 42 бр. статии, от които 15 бр. са на български език, 24 бр. на 

английски език и 3 бр. на руски език. 65 автори са от България, 54 автори от Нигерия, 

Украйна, Молдова, Република Северна Македония, Албания. Общият обем 

публикувани страници е 334. 

В сп. „Икономика и управление на селското стопанство“ са обработени, 

редактирани, коригирани и публикувани в 4 броя 30 бр. статии и студии, от тях 15 бр. 

са на български език и 15 бр. на английски език. Общият обем публикувани страници е 

355. 

В сп. „Почвознание, агрохимия и екология“ са обработени, редактирани, 

коригирани и публикувани в 4 броя 29 бр. статии, от тях 18 бр. на български автори и 

11 на чуждестранни автори – Алжир, Нигерия и Индонезия. Общият обем публикувани 

страници е 356. 

Сп. „Растениевъдни науки“ има 6 броя. Общо за годината са обработени, 

редактирани, коригирани и публикувани 64 статии, от тях 43 бр. са на български език и 

21 бр. са на английски език. 54 автори са от България, 10 публикации са от чужди 

автори (Алжир, Турция, Китай, Узбекистан). Общият обем публикувани страници е 

497. 

През 2020 г. в „Bulgarian Journal of Agricultural Science“ са издадени 7 броя (6 
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редовни и 1 съплемент). Общо за годината са обработени, редактирани, коригирани и 

публикувани 210 статии на английски език, от тях 116 на български автори и 94 на 

чужди автори. Статиите от чужбина са от: Русия, Украйна, Турция, Иран, Чехия, 

Албания, Йордания, Италия, Гърция, Бразилия, Казахстан, Алжир, Унгария, 

Узбекистан, С. Македония, Сърбия, Малайзия, Индия, Саудитска арабия, Египет, 

Тайланд, Испания, Босна и Херцеговина, Румъния, Оман, Литва, Бангладеш. Общият 

обем публикувани страници е 1543. 

Отговорните редакторите на списанията са участвали в: 

 Две заседания на Издателски съвет към ССА; 

 Работна среща с представители на Clarivate Analytics за обсъждане 

възможности за апликиране и включване на списанията в Web of Science Core 

Collection; 

 Посещение на АГРА 2020. 

Използва се уеббазирана платформа за автоматизиране на процеса за подаване, 

обработка, рецензиране и публикуване на изданията. Спазва се редовността за издаване 

на отделните броеве на всички списания, като освен в книжен вариант броевете на 

всички списания са достъпни и online. 

 

Център за професионално обучение 

Цялостната дейност на Центъра за професионално обучение (ЦПО) към ССА е 

насочена към осигуряване на качествена професионална подготовка и обучение на 

заети и безработни лица от аграрния сектор. Основна цел на Центъра е по-пълното 

задоволяване нуждите от квалифицирани кадри в земеделието и подпомагане на 

земеделските производители при обучение и повишаване на квалификацията на 

техните служители.  

Основни потребители на обучителните услуги са настоящи и бъдещи земеделски 

производители, млади фермери и хора, желаещи да получат базови и нови знания и 

умения за работа в отрасъла. 

ЦПО към ССА предоставя добри условия за обучение на курсистите 

включващи: достъп на уязвими групи до предлагано професионално обучение, 

осигурена достъпна архитектурна среда, наличие на собствена материално-техническа 

база за провеждане на обучения по професии (учебни кабинети, учебни работилници, 

лаборатории и др.), ПО по професии и специалности с приоритетно значение за 

регионалния пазар на труда, предлагане на различни форми за професионално 

обучение. За курсистите са осигурени реални работни места за провеждане на 

производствената практика и учебните занятия. Професиите, по които се подготвят 

курсистите, са изискуеми за земеделските производители. 

Делът на програмите за производствена практика, разработени с участието на 

представители на бизнеса, спрямо общия брой на тези учебни програми е  80%. 

Осигуреността на ЦПО с преподаватели с квалификация, съответстваща на 

изискванията в ДОИ за придобиване на квалификация по професия е 100%. 

Организацията и планирането на лекциите е на максимално високо ниво. 

Преподавателите имат достатъчни умения за планиране на урока, проявяват гъвкавост 

и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговорят на 
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нуждите на групите или отделни курсисти. Повечето от преподавателите използват 

разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на 

курсистите – устно, писмено, доклади, проекти, тестове, практически задачи и др. 

Точно и ясно са формулирани критериите за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите, и курсистите са информирани за тях.  

Степента на удовлетвореност от знанията, уменията и компетентностите на 

придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост е много 

висока. 90% от анкетираните работодатели са удовлетворени от професионалната 

подготовка на курсистите ни. 

През 2020 г. поради извънредното положение и ограниченията за пътуване и 

събиране на хора от една страна, и от друга - краят на програмния период е проведен 

1 обучителен курс със седем участници. В рамките на 150 часа курсистите придобиха 

професионална квалификация по специалност "Земеделец" професия "Фермер".  

 

Национален земеделски музей 

През отчетната 2020 год. в резултат на издирвателската и събирателна дейност, 

към основния фонд на музея са  добавени 4 броя културни ценности и 13 бр. за научно - 

спомагателния фонд, всички дарение. Всички новопостъпили културни ценности са 

вписани в главната инвентарна книга и книгата на научно - спомагателен фонд, 

номерирани са и са разпределени по раздели във фондохранилището. 

Извършена е инвентаризация на културните ценности от благородни метали и 

скъпоценни камъни, заведени в основен фонд; експонатите, представени в музея на 

„Международен панаир” гр. Пловдив и на културните ценности, представени в сграда 

„Пчеларство“ на НЗМ. Извършена е и цялостна инвентаризация на научно - 

спомагателен фонд. Не са установени липси. Започната е инвентаризация на 

културните ценности от колекцията снимки, негативи и пощенски картички, заведени в 

основен фонд на НЗМ. 

През времето на дистанционна работа от вкъщи са преписани в електронен 

вариант всички книги от описа на библиотеката на музея, книгите от колекцията 

снимки, заведени в основен фонд и книгите от спомагателен фонд. 

През отчетната година в НЗМ са подготвени, технически изпълнени и 

представени изложбите както следва: „2020 международна година на растителното 

здраве” на международното изложение “АГРА 2020” в гр. Пловдив; „Тютюнът”, в ИМ - 

Дупница във връзка с честване на Международния ден на музеите. 

Подготвено и проведено е честване на 123 г. от рождението на акад. Дончо 

Костов в къщата - музей в с. Локорско. 

През месец февруари са проведени 15 занятия, свързани с образователната 

програма за деца на тема „Кой ни храни и облича” в 17 то СУ „Д. Груев”, София в 

паралелките от 1, 3 и 4. 

През отчетния период поради епидемиологичните ограничения експозициите и 

временните изложби на НЗМ са посетени от 1 123 бр. посетители. Изнесени са 61 общи 

и тематични беседи в експозициите на музея. Къща-музей “акад. Дончо Костов” е 

посетена от 5 посетители и е изнесена 1 беседа. 
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Временните изложби са отразени в различни радиостанции и местни 

телевизионни канали. През м. декември е заснет репортаж за предаването 

„Агроспектър” - Медийна група Добруджа. 

С цел популяризиране на музея е продължен абонамента в „Каталог БГ”, 

„Онлайн България” (Google Maps профил) и “WEB портал”. Всички събития, проведени 

в НЗМ са отразени в сайта на музея и Facebook страницата му. 

През отчетната година служителите вложиха усилие в поддръжката на 

затревените площи около еспозиция „Растениевъдство” и поддръжка на дворното място 

на филиала на НЗМ - къща - музей „Акад. Д. Костов” в с. Локорско (около 5 дка). 

Независимо че, НЗМ е ситуиран в отдалечен квартал и има силно редуциран 

състав, през изтеклата 2020 г. колективът успя да осъществи основните си дейности на 

добро професионално ниво, въпреки ограниченията от епидемиологичната обстановка. 
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X. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА 2020 

ГОДИНА 

 

А. Отчетна група Бюджет  

І. Приходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

Приходи общо: 15 492 591  

в т.ч.:  

Нетни приходи от продажби на 

услуги, стоки и продукция 

13 818 621 

 

Приходи от наеми на 

имущество 

2 052 069  

 

Глоби, санкции, неустойки, 

наказателни лихви, обезщетения и 

начети 

2 168 

 

Реализирани курсови разлики 

от валутни операции 

-499 

 

Получени застрахователни 

обезщетения 

6 393 

Други неданъчни приходи  45 169 

Внесени ДДС и други данъци 

върху продажбите 

-698 049 

 

Постъпления от продажба на 

нефинансови активи  

60 430 

Помощи, дарения и други 

безвъзмездно получени суми  

206 289 
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ІІ. Разходи 

ІІ. 1. Дейност 163 – “Научноизследователски институти и центрове” 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

Общо разходи 42  759 804  

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 41 694 177 

Заплати и възнагр. за персонала, 

нает по трудови правоотношения 

23 659 527 

Др. възнаграждения и плащания 

за персонала 

2 420 222 

 

Осигурителни вноски за ДОО 2 978 875 

Здравноосигурителни вноски 1 216 801 

Вноски за ДЗПО 548 153 

Издръжка 11 664 952 

Платени данъци такси и 

административни санкции 

- 282 746 

Членски внос 15 692 

Стипендии 51 475 

2.Капиталови разходи 486 853 

 

 

ІІ.2. Дейност 168 – “Международни програми и споразумения, дарения и 

помощи от чужбина” 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

Общо разходи 186 123 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 176 019 

Др. възнаграждения и плащания 

за персонала 

114 068 

 

Осигурителни вноски за ДОО 4 005 

Здравноосигурителни вноски 2 354 

Вноски за ДЗПО 1 023 

Издръжка 54 569 

2.Капиталови разходи 10 104 
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ІІ. 3. Дейност 179 – “Други дейности на науката” 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

Общо разходи 1 813 451 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 1 482 117 

Заплати и др. възнаграждения и 

плащания за персонала 

640 514 

 

Осигурителни вноски за ДОО 56 162 

Здравноосигурителни вноски 25 246  

Вноски за ДЗПО 11 414 

Издръжка 748 781 

Платени данъци, такси и 

административни санкции 

475 

2.Капиталови разходи 330 859 

 

 

ІІ.4. Дейност 910 –”Разходи за лихви“ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

Общо разходи 75 665 

в т.ч.:  

Текущи разходи: 75 665 

Разходи за лихви по заеми от 

банки в страна 

73 734 

Платени лихви по финансов 

лизинг и търговски кредит 

1 931 

 

 

ІІ.5. Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддрържане 

на запаси и мощности 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

Общо разходи 261 029 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 53 393 

Издръжка 53 393 

2.Капиталови разходи 207 636 
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ІІ.6. Дейност 533 „Други програми и дейности за осигуряване на заетост” 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

ІІ. Общо разходи 4 441 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 4 441 

Др. възнаграждения и плащания 

за персонала 

3 719 

Осигурителни вноски за ДОО 4320 

Здравно осигурителни вноски 185 

Вноски за ДЗПО 105 

 

 

ІІІ. Трансфери – 30 871 787 лв. 

С чл. 23 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. е 

утвърден трансфер на Селскостопанска академия чрез Бюджета на Министерство на 

земеделието храните и горите в размер на 27 985 700 лв. За 2020 г.от Министерство на 

земеделието храните и горите са получени 27 996 200 лв. От други бюджети към 

31.12.2020 г. са получени трансфери в размер на 2 963 182 лв. Към 31.12.2020 г. са 

предоставени трансфери в размер на 105 414 лв. Възстановен е трансфер от СЕС в 

размер на 17 819 лв. 

 

ІV. Дефицит/излишък  – 1 263 865 лв. 

V. Финансиране – (1 263 865 лв.) 

 

Б. Отчетна група СЕС  

І. Кохезионни и структурни фондове към Националния фонд  

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

І.Приходи всичко: 0 

ІІ. Общо разходи 2 164 964 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 61 194 

Др. възнаграждения и плащания 

за персонала 

29 439 

 

Осигурителни вноски за ДОО 3 040 

Здравноосигурителни вноски 1 278 

Вноски за ДЗПО 744 

Издръжка 436 
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Платени данъци такси и 

административни санкции 

26 262 

2.Капиталови разходи 2 103 765 

ІІІ. Трансфери 2 165 023 

ІV.Дефицит/Излишък  -59 

V.Финансиране +59 

 

 

ІІ. Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

І.Приходи всичко: 3 770 828 

ІІ. Общо разходи 3 666 330 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 3 085 001 

Заплати и др. възнаграждения 

и плащания за персонала 

445 436 

Осигурителни вноски за ДОО 2 072 

Здравноосигурителни вноски 698 

Вноски за ДЗПО 211 

Издръжка 2 586 063 

Платени данъци такси и 

административни санкции 

50 521 

2.Капиталови разходи 581 329 

ІІІ. Трансфери 127 640 

ІV.Дефицит/+// Излишък /-/ 232 138 

V.Финансиране -232 138 

 

 

ІIІ. Други средства от Европейския съюз 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Отчет към 31.12.2020 г. 

/в лв./ 

 

І.Приходи всичко: 829 381 

ІІ. Общо разходи 1 032 028 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 983 740 

Др. възнаграждения и 

плащания за персонала 

452 158 

Осигурителни вноски за ДОО 28 816 

Здравноосигурителни вноски 13 103 

Вноски за ДЗПО 5 490 

Издръжка 192 622 

Платени данъци такси и 

административни санкции 

509 
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Стипендии 48 094 

Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

118 831 

Предоставени текущи и 

капиталови трансфери за чужбина 

124 117 

2.Капиталови разходи 48 288 

ІІІ. Трансфери 859 019  

ІV.Дефицит/+// Излишък /-/ 656 372 

V.Финансиране -656 372 

 

 


