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 Инвестициите в изследвания, свързани със 
земеделие генерират значителни 
икономическа и по-широка обществена 
възвръщаемост, особено чрез въздействието 
им върху производителността  и 
продоволствена сигурност. 

 Освен това генерират екологични и социални 
ползи. 



Осигуряване на устойчиво 
икономическо развитие

Разрешаване на сериозните 
екологични проблеми 

в т. ч. и проблемите свързани с 
изменението на климата



Източник: https://eur-lex.europa.eu; 

www.europarl.europa.eu; МЗХГ



• намаляване на зависимостта от употребата на пестициди 
• увеличаване на разнообразието на културите и сортовете
• стабилност на добивите и справяне с въздействията от 

климатчините промени



Селекцията е сектор, основан на иновациите и
насочен към създаването и поддържането на
по-добре адаптирани към потребностите на
човека и агро-екологичните условия на средата
растения.
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33 % намаление



Създава 
иновации



 Лимец 
10000 пр.Хр.
 Лен, пшеница, ечемик
5000 пр. Хр.
 Царевица, просо

4000 пр. Хр.
 Картофи

3000 пр. Хр. 
 Oриз -1000пр. Хр.
 Цвекло - 1750
 Закони на 

Мендел –
1866 1900 г. - Селекция чрез отбор

1920 г. -Комбинативна селекция  

1930 г. – Хетерозисна селекция 

1960 г. Мутантна селекция 

1970 – Клетъчни култури

1996 г.  -ГМО

2000 г. ДНК - маркери

2010 Геномна
селекция
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На ниво цяло растение 

Комбинативна селекция
(кръстосване)

Мутации- (класически)
Прехвърляне на 

хромозоми
(отдалечена
хибридизация)

Комбинативна селекция
(клетъчно сливане)

Мутации 
(сомаклонално вариране)

Прехвърляне на гени
(генни технологии)

На клетъчно и ДНК -ниво

На ниво цяло растение

Полски опит 
Опити във вегетационни
къщи

Лабораторни тестове

На хаплоидни клетки –
Микроспори ин витро
На единични соматични
клетки

На нуклеинови киселини
ДНК - маркери

На клетъчно  и ДНК -ниво

Използване на биотехнологични  подходи 

в селекцията на растенията



Разработването на методологии за анализ 
на структурата и функцията на растителните 

гени

Локализиране на гени, свързани с 
важни признаци върху хромозомите;

Изследване на организацията на 
растителните геноми. Съставяне на 

генетични карти и връзки между 
отделните гени.  

Идентифициране на генотипове, 
притежаващи желани признаци

Маркерно-асистирана селекция (MAS)



 Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие 

чрез оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”

 Интегриране на съвременните знания в областта на генетиката, 

функционалната геномика и биоинформатиката и транслирането 

им в разработването на ценни растителни продукти с

потенциално приложение в медицината, фармацията, 

козметиката и хранително-вкусовата промишленост.



Растителна 

феномика

Център по растителна феномика

и прецизно земеделие

Дигитално фенотипиране





Семена 

6.8 Млрд. Евро

Селскостопанска 
продукция  -70 
Млрд. Евро

Преработена

продукция -
700 Млрд. 
Евро

Мултиплициращ ефект

100 пъти  

По данни на ESA -https://www.euroseeds.eu

Plantum

https://www.dutchroots.info/plantum/





CBS StatLine, BOOZ & Co. (2011), ESA 

(2011),



Иновации, 
свързани с 
продукти

85 % 

Иновации, 
свързани с 

процеси

15 % 



 Интелектуалната собственост, създадена в резултата 
от високата иновационна продукция в сектора на 
селекцията е защитена чрез Закона за закрила на 
новите сортове растения и породи животни 
/ЗЗНСРПЖ/. 

 Правната закрила на сорт се предоставя със 
сертификат, който се издава от Патентното ведомство

 След като бъде регистриран в Националния списък, 
сортът се вписва в Общия каталог на ЕС и може да се 
разпространява в целия ЕС.



 Заявленията, свързани с тях се разглеждат 
като показател за разходите за 
научноизследователска и развойна дейност и 
като показател за иновационна активност. 







ССА

59 

Други  фирми 

14 

Общо 

59 



Графика 1 – Издадени сертификати за сортове растения и
породи животни на звената на ССА за периода 2016-2019 г. 

по видове





Мултидисциплинарен подход за 
включване на външни за системата 
знания и ресурси. 

Изграждане на патньорства за съвместно 
създаване и реализиране на 
интелектуалните продукти. 



Разработване 
на продукти 

Разработване на 
пазари 

Разработване 
на процеси 

Високи технологии

капитал 

знания. 


