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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Селскостопанската 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 в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския 

съюз и се провежда в 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. Разработване на технологии и иновации за получаване на 

животинска продукция (месо, мляко, вълна и др.) с по-добри качества, отговарящи на 

потребностите на пазара и индустрията; 

- 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. Иновации в храненето на животните; 

- 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 изготвен от Дирекция „Наука, образование и иновации“, съгласуван 

с ръководството на Селскостопанска академия и одобрен от Управителния съвет на 

22.07.2020 г. с протокол РД-15. 
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II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  

През 2019 г. Управителният съвет на Селскостопанската академия е провел шест 

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

Устройствения правилник на ССА неприсъствено са взети решения, оформени в седем 

съгласувателни протокола. 

• Приет е Годишният отчет за научноизследователската и финансовата 

дейност на ССА за 2018 година; 

• Приети са параметрите на проектобюджета на ССА за 2019 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 и прието е 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.; 

• При обсъждане на финансовото състояние на ССА е създадена работна 

група, която да обсъди и направи предложения за оптимизиране на състава и 

субсидирането на научните институти и центрове; 

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

ССА за 2019 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 взето 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. 

• Дадено е съгласие на ИТТИ Марково за кандидатстване пред НАОА за 

програмни акредитации по две докторски програми: „Растителна защита“ и „Технология 

на тютюна и тютюневите изделия“. 

Съгласувателни решения: 

• Определен е броят на приеманите докторанти и размерът на таксите за 

кандидатстване и обучение на докторанти – държавна поръчка и на самостоятелна 

подготовка през учебната 2019-2020 година;  

• Прието е увеличение на възнагражденията на специалистите в системата; 

• Прието е разпределение на бюджета по ННП „Млади учени и 

постдокторанти”, въз основа на разработените от ЦУ на ССА критерии и получените 

индивидуални оценки, като са определени три нива на диференцирано заплащане; 

• Изработени са критерии за разпределение на предоставените допълнителни 

средства съгласно Постановление № 105/ 2 май 2019 г. на Министерския съвет за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни 

организации за 2019 г. и Постановление на МС № 115/ 28 юни 2018 г. за допълнение на 

Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за 
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предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от 

държавните висши училища и научни организации и методиката на МОН. 

• След обсъждане с членовете на УС на ССА е прието възлагането на 

допълнителни задачи на Държавното предприятие „Научно-производствен център“, 

свързани със съхраняването, поддържането и развитието на генетичните ресурси в 

аграрния сектор, както и тяхното финансиране; 

• Във връзка с настъпилите кадрови промени в ръководството на ССА са 

взети решения за промяна на представителството в Националните научни програми на 

МОН, където ССА е бенефициент; 

• Неприсъствено е съгласуван броят и съставът на Издателският съвет на 

научните списания към ССА. 

 

Изпълнително бюро на ССА  

През 2019 г. Изпълнително бюро е провело 17 заседания, на които са решавани 

предимно организационни и кадрови въпроси, обезпечаващи израстването на учените в 

системата на ССА. 

На основание чл.20 от Устройствения правилник на ССА са приети отчетите на 

завършващите и текущи научни проекти и предложението на Експертните съвети за 

разработване на нови научни проекти, финансирани от бюджета на ССА. 
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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. 

 През отчетната 2019 г. структурните звена към ССА са разработвали общо 234 

броя национални проекти: 57 проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания”, от 

които ССА е базова организация в 36 проекта, 59 проекти, финансирани от други 

организации и ведомства и 119 научноизследователски проекта, финансирани от 

бюджетната субсидия на Академията. 

 

III. 1. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТНАТА СУБСИДИЯ 

III.1.1. НАПРАВЛЕНИЕ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО” 

В това направление се разработват 34 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. 

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „К. МАЛКОВ” – 

САДОВО 

ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В 

БЪЛГАРИЯ 

През 2019 г. е извършено обогатяване на изградените колекции по групи култури с 

общо 820 образци, регистрирани по паспортни данни, като 205 образци са от 

интродукция, 543 от експедиции и 72 бр. са селекционни материали на ИРГР, Садово. 

Реколтирани са общо в колекции и опити 2455 образци. От тях по морфологични, 

агробиологични, стопански и др. признаци са оценени 1217 образци, съответно: зърнено-

житни - 641 броя; зърнено-бобови - 280; фуражно-бобови и житни треви - 94; технически 

и маслодайни - 63; зеленчукови – 99, декоративни - 24 и медицински и ароматни видове - 

16 броя. За дългосрочно съхранение в Националната генбанка са постъпили общо 406 

образци от 6 групи култури. От тях 192 са предназначени за попълване с нова 

репродукция на по-рано съхранени образци в генбанката. Общият брой на новите 

постъпления е 179, с които базовата колекция достига размер от 43 768 образци. В 

обменната колекция са включени 51 нови образци от 12 растителни вида. От фонда на 

генбанката по заявки на изследователски програми у нас и от чужбина са предоставени 

общо 222 образци. Анализирани са и са изпратени за съхранение в референтни колекции 

на UPOV семена от 8 сорта на ИРГР-Садово. През 2019 г. в Ботаническата градина на 

ИРГР, Садово са поддържани общо 493 растителни вида, от 60 семейства, от които 8 вида 

Балкански ендемити, 5 вида Български ендемити, 4 вида застрашени растения и 11 редки 

вида. Националният регистър PHYTO’2000 е допълнен с 7 нови таксономични описания, 

до момента наброяващи 3 565 таксона, разпределени в 122 ботанически семейства.  

 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ВИСОКОДОБИВНИ СОРТОВЕ ОБИКНОВЕНА ЗИМНА 

ПШЕНИЦА С КОМПЛЕКС ОТ СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА И ВИСОКА 

ЕКОЛОГИЧЕСКА ПЛАСТИЧНОСТ, ПОДХОДЯЩИ ЗА СУХИТЕ РАЙОНИ НА 

СТРАНАТА 
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Създадена е нова зародишна плазма и са селектирани линии със следните качества: 

продуктивност, сухоустойчивост, биохимични и технологични качества на зърното, 

повишена способност за извличане и икономично използване на хранителните вещества в 

почвата, толерантност към токсичен алуминий, устойчивост на болести (кафява, черна и 

жълта ръжди, брашнеста мана и фузариоза по класа) студо- и сухоустойчивост. Работи се 

и по проблемите за изясняване влиянието на предшествениците, оптималните гъстоти, 

торовите азотни норми и тяхното взаимодействие при основни сортове.  

Признати са два сорта обикновена зимна пшеница – сорт Сашец, съвместна 

разработка с ИПК, Чирпан в група А на официалната сортова листа (ОСЛ) и сорт Нани – 

група В на ОСЛ. Пред комисия за признаване е подаден сорт Николета. В процес на 

изпитване в ИАСАС са 2 сорта обикновена зимна пшеница – БЛАН и Яйлзла.  

 

ИНТРОДУКЦИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА НОВИ СОРТОВЕ 

ФЪСТЪЦИ И СУСАМ 

Интродуцираните през настоящата година образци сусам и фъстъци, показват 

слаби продуктивни възможности. Някои от образците сусам притежават анатомични 

особености на кутийката да задържа семената си до навлизане в овършаващия механизъм, 

което ги определя като подходящи за включване в хибридизационната програма. Изборът 

на родителски двойки при двете култури се извършва по утвърдена в селекционната 

програма методика. При фъстъците са заложени три конкурсни сортови опита с 30 

перспективни селекционни линии, болшинството от които са с добив, близък до този на 

стандарта. 

При сусама са заложени 3 конкурсни сортови опити. Линиите, участващи в 

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

дължаща се на анатомични особености на кутийката или прикачена плацента. 

Болшинството от тези линии са сходни на стандарта по добив. Много от тях надвишават 

стандарта Невена по способността им да задържат семената си на полето до достигане на 

пълна зрялост и при самото комбайниране на растенията. 

През настоящата година е разработен и приложен метод и е създаден 

експериментален модул за оценка здравината на гинофорите при фъстъците, фигура 1.  

 

 

 

 
Фигура 1. Модул за оценка на здравината на фъстъчените генофори 

1- основа, 2- стъбло от фъстъчено растение, 3 - плод (боб), 4 - махало, 5 - гинофор, 6 - баласт на махалото, 7 

- плоча, 8 - стяга, 9 - спусък, 10 - лаптоп, 11 - модул за събиране на данни MC-USB-1208HS-2AO, 12 - 

фоторастен преобразувател ФРП-7K-2000, 13 - съединител, 14 - лагерна кутия, 15 - прът на махалото, 16 - 

стойка, 17 - разположение на боба спрямо махалото в момента на удара. 

 

ИНТРОДУКЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СОРТОВЕ ОРИЗ С ЦЕННИ 

БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА, УСТОЙЧИВИ НА АБИОТИЧНИ И 
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БИОТИЧНИ ФАКТОРИ 

През отчетния период са заложени за проучване, съхранение и репродуциране 78 

интродуцирани сорта и селекционни линии ориз.  

Засят е конкурсен сортов опит със седем интродуцирани генотипа и две български 

линии. Проучени са адаптивните им възможности и е извършена сравнителна 

характеристика по значими стопански показатели. Установени са генотипните им 

особености спрямо някои стресови фактори: изкуствено заразяване със 

семеннопреносимия патоген Fusarium culmorum и с Aphelenchoides besseyi (оризова 

нематода), растежната активност и депресията в растежа на прорастъци, развиващи се в 

условия на осмотичен стрес (разтвор на захароза). Извършен е биохимичен анализ и е 

оценено качеството на зърното. 

Изпитани са три фунгицида (Ортива Топ, Корсейт 60ВГ, Манкозеб 80ВП) за борба 

с пирикуларията (Pyricularia oryzae). 

Направени са дванадесет кръстоски и са отбрани 1435 елитни метлици от 46 

кръстоски. 

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

 

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

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 при обикновената зимна пшеница. Хибридните 

популации са селектирани по метода Pedigree. 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 са изпитани три 

кандидат сорта: GT 20/28, GT 10/20 и GT 883-5. Средната продуктивност на GT 20/28 и 

GT 10/20 е 755.5 и 811.5 кг/дка. Относителният добив е съответно 100.8 и 108.1 %. GT 

883-5 реализира добив от 775.5 кг/дка, което е 3.3 % над Avenue и Енола. Това, което го 

отличава е балансираната комбинация между компонентите на добива. Кандидат сортове 

GT 20/28 и GT 10/20 са заявени за разглеждане от Експертна комисия с наименования 

Шибил и Чудомира. GT 883-5 продължава изпитване за втора година. 

От група В се изпитани два кандидат сорта: GT 68 и GT 9-135. GT 68 реализира 

продуктивност 753 кг/дка, което е 5.5 % над средния стандарт. GT 9-135 се отличава с по-

стабилни резултати – в Северна България, добивът е 824 кг/дка (108.5 % над средния 

стандарт), а в Южна 672 кг/дка (101.1 %). Този сорт превишава Anapurna и Садово 1 с 

относителен добив от 107.2 до 110.0 %. Кандидат сорт GT 68 е заявен за разглеждане от 

Експертна комисия с наименование Цвета. GT 9-135 продължава изпитване за втора 

година. За първа година в системата на ИАСАС са представени за изпитване кандидат 

сортове – GT 7-190 от група Б и GT 7-50 от група В. 

Проучени са 38 образци тритикале при условията слят посев, които показват 

незадоволителни резултати, като само една линия достоверно превъзхожда стандарта 

Колорит – 109/07-76. Причините са неблагоприятните климатични условия. Изпитаните 

22 образци в рамките на конкурсен сортов опит за проучване на техните биологични и 

стопански качества потвърждават високите резултати от предходния период. С цел 

създаване на генетично разнообразие са направени нови 185 кръстоски. 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 

са прибрани 247. От тях, в по-горни звена са преминали 70, като 62 % от изследваните 

линии превишават използвания стандарт Колорит с до 5%. В предварителен сортов опит 
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са изпитани 144 линии с включените стандарти. След прибиране и оценка на добива и 

физическите качества на зърното от това селекционно звено (предварителен опит) в 

конкурсен сортов опит преминават 3 линии, 12 линии са бракувани, а 83 линии, остават за 

изпитване в рамките на същото селекционно звено и през следващия период. 

 

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 2019 г. научноизследователската работа е насочена към създаване, проучване 

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

линии с нормална цитоплазма, т.н. В – линии – 2450 броя, стерилни аналози на тези 

линии, т.н. А – линии – 320 броя и линии възстановители на фертилността, т. н. R – линии 

– 3700 броя. Линиите са с разнообразни морфологични и биологични характеристики и са 

получени чрез класически и биотехнологични методи на селекция. За създаването на 

изходен селекционен материал са използвани български и чужди директни и хибридни 

сортове слънчоглед, местни и чужди популации, стари линии – закрепители на 

стерилността, стерилните им аналози и възстановители на фертилността, диви видове от 

род Helianthus, видове от други родове на семейство Compositae, използвани са също и 

методите на отдалечената хибридизация, експерименталния мутагенез и съчетаването на 

отдалечената хибридизация с биотеxнологични методи и техники като експериментален 

мутагенез, гама-индуциран партеногенезис, ембриокултура при междувидова и 

междуродова хибридизация, сомаклонално вариране, in vitro скрининг и отбор. При 

естествени условия на постоянен стационар се поддържа 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 221 броя класически 

хибридни комбинации. Като 25 от тях са показали превишение на средния стандарт по 

добив семена и 18 по добив масло. 

За първа година официално изпитване за БСК и РХС в ИАСАС са преминали 

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

линиите възстановители на фертилността са N23R, N44R и P157R. Резултатите са добри и 

с изключение на хибрид АРВЕН и линия P157R, всички останали ще продължат 

изпитване за втора година. В Румъния официално е признат Клиърфийлд Плюс хибрид 

SUNNY IMI, който е предоставен на частичен лиценз. Продължава официалното 

изпитване на конвенционален хибрид ВЕСИ. В Русия са признати официално хибридите 

Свети Георги и Байкал. В Украйна за първа година официално изпитване са предоставени 

три хибрида – конвенционалните Златарица и Струма и Клиърфийлд Плюс хибрида 

Симитли CLP. 

 

СЕЛЕКЦИЯ НА СОРТОВЕ ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ (ОБИКНОВЕН ЗРЯЛ 

ФАСУЛ, ЛЕЩА, ГРАХ И НАХУТ) С ВИСОК ПРОДУКТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ, 

ЕКОЛОГИЧНА ПЛАСТИЧНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ КЪМ АБИОТИЧНИ И 

БИОТИЧНИ СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

Обемът на селекционната дейност при зрелия фасул през 2019 г. включва 1749 

линии от звено Начална селекция (НС), 37 линии от звено Конкурсен сортов опит (КСО), 

6 хибридни комбинации и 165 генотипове от звено Генофонд (ГФ). На основа резултатите 

за биологичните и стопански качества на проучваните материали в звено КСО са отбрани 

9 селекционни линии. От събраните проби със склероции на S. sclerotiorum са изолирани 

19 изолата. Тестът за мицелна съвместимост дава възможност за групирането им в 7 

Мицелно съвместими групи (MCGs). Обемът на селекционната работа при лещата 

включва анализ на 23 образци от звено ГФ, 16 линии от звено НС и 28 линии от звено 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

10 

 

КСО. От 23 селекционни линии са отбрани 9 с оглед изпитването им през следващата 

година. 

С най-висока продуктивност спрямо средния стандарт се характеризират линии 

ПХ 06-31 и ПХ 06-32, съответно с 2331 и 2343 kg/ha, като разликите спрямо стандарта са 

достоверни. Продуктивността на линии ПХ 08-18 и ПХ 05-45 е под 100 % спрямо средния 

стандарт, но разликите не са статистически доказани. През 2019 г. са отгледани 23 

образци нахут в звено ГФ, 11 линии в НС и 16 линии в КСО. Отбрани са 12 линии, чиято 

продуктивност дава основание изпитването да продължи. Продуктивността на средния 

стандарт възлиза на 3091,25 kg/ha, като разликите спрямо стандартните сортове не са 

достоверни. От селекционните линии най-висок добив е получен при линия Пх 08-1 

превишаваща средния стандарт с 21,6 %, като разликите спрямо средния стандарт са 

достоверни. С най-ниска продуктивност се откроява линия Пх 97-3 (66,6 % спрямо 

средния стандарт) чиито листа са просто устроени. На анализ за биологични и стопански 

качества са подложени 79 образци грах от звено ГФ,174 линии от НС и 11 линии от звена 

КСО. От включените в звено КСО линии са отбрани 7 показващи висок продуктивен 

потенциал. Две от проучваните линии - превишават по продуктивност средния стандарт, 

съответно с 17,09 и 8,54 %, но разликите не са достоверни. И двете линии показват 

доказано по-висока продуктивност от стандартния сорт Плевен 4. За първа година на 

изпитване по РХС и БСК в ИАСАС е включен кандидат сорт пролетен фуражен грах 

Добротица (Афира тип). Продуктивността на сорта варира от 3988 kg/ha за пункт Чепенци 

до 5119 kg/ha за пункт Бръшлян, като разликите спрямо стандартния сорт Керпо и в трите 

пункта на изпитване са достоверни. Средният добив от кандидат сорта е 4650 kg/ha, а 

превишението спрямо стандартния сорт е 14,3%. В начални звена на семепроизводство са 

включени четири сорта зрял фасул – Еликсир, ГТБ Устрем, ГТБ – Блян и ГТБ Скития. С 

най-висока продуктивност е ‘ГТБ Скития’ (190 kg/da), следван от сорт ‘Еликсир’ (135 

kg/da). След ръчно почистване общото количество на семената фасул, категория ПР от 

четирите сорта възлиза 1180 kg. В пълна схема на семепроизводство е включен и сорт 

леща Илина, а в съкратена схема сортове пролетен фуражен грах Мишел и Кристал.  

 

АГРОБИОИНСТИТУТ – СОФИЯ 

СЪВРЕМЕННИ БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА БИОИКОНОМИКА 

Проектът е организиран в седем подпроекта поради големия обем на 

научноизследователската работа и фокус към различни обекти и аспекти на проучвания. 

1. Биотехнологични и химични методи за характеризиране и съхранение на 

растителни генетични ресурси от български естествени популации от блатно кокиче 

(Leucojum aestivum L.) и есенен минзухар (Colchicum autumnale L.) 

През отчетния период е проучена последната фаза от микроразмножаването на 

блатно кокиче - адаптация на in vitro луковички от блатно кокиче в оранжерийни условия. 

Основен извод от резултатите е, че преживяемостта на растенията, зависи от размера на 

регенериралите луковички. 

Установено е съдържанието на галантамин (нивелин) на образци блатно кокиче (in 

vivo листа и луковици и in vitro експланти) от 27 български популации чрез 

хроматоргафски методи (ГХ-MС анализ). С най-високо съдържание на галантамин, 

измерен в % от сухото тегло са находищата, разположени в района на Бургас. 

Анализирани са алкалоидните профили на избрани индивиди от различни популации 

блатно кокиче (луковици в in vivo и in vitro). Идентифицирани са общо 19 алкалоида, които 

принадлежат към галантаминовия, ликориновия, хемантаминовия и хомоликориновия 

хемотипове, както и тираминов тип протоалкалоиди. В in vitro материала са 

идентифицирани 6 от алкалоидите, като преобладават галантамин и ликорин. 

Направен е алкалоиден анализ и на образци от есенен минзухар (семена, цветове, 

листа, грудко-луковици), събрани от популациите му в Стара планина и Родопите. 
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Идентифицирани са 7 трополонови алкалоида. Направен е сравнителен алкалоиден 

анализ между различните находища. 

2. Стратегия за конструиране на моделни растения устойчиви на стрес и с ускорен 

растеж чрез свръхекспресия на ген кодиращ тип 1 вакуоларна пирофосфатаза (VН+ 

PPASE). 

През отчетната 2019 г. след продължителни експерименти и определяне на 

оптималните параметри успешно е клонирана кодиращата последователност на гена VН+ 

PPASE от Arabidopsis thaliana във вектор за свръхекспресия и са подготвени растения от 

Arabidopsis thaliana, чийто цветове ще бъдат използвани за експерименти по генен 

пренос. Работата по клонирането при моделното растение Medicago truncatula е 

неуспешна. Предходни изследвания потвърждават участието на гена в отговора към 

стрес, свързан с неблагоприятни фактори на околната среда, както и в транспорта на 

ауксин. На база на тези данни от литературата са планирани експерименти за третиране 

на семеначета от Arabidopsis с висока концентрация на растежни регулатори и осмотичен 

агент. Със създадените вектори за локализиране на експресията на гена прехвърлени в A. 

tumefaciens са получени хомозиготни растения (T3) от моделното растение Arabidopsis 

thaliana и in vitro растения от домат. Получените трансгенни растения за локализиране на 

генната експресия, които носят промоторния участък на гена от Arabidopsis свързан с 

маркерни гени за зелена флуоресценция и глюкоронидазна активност са третирани с 

различни растежни регулатори /цитокинин, ауксин/ с висока концентрация 5 мг/л, както и 

с осмотичен агент манитол за период от 24, 48 и 72 часа. В експериментите е използван 

цитокинина зеатин, както и тидиазурон - растителен хормон с изразено цитикининово 

дейстние, а от ауксините са изпитани нафтил оцетна киселина и 2,4D. Осмотичният агент 

манитол, който симулира условия на засушаване, също е приложен в концентрация 5 

мг/л. Растенията са анализирани за присъствие на хистохимична реакция чрез синьо 

оцветяване, което е наблюдавано в листа и корени от третирани 22 дневни семеначета при 

микроскопски наблюдения. Отчетено е и експресирането на другия маркерен ген за 

зелена флуоресценция, чрез сканиране на третираните растения на флуоресцентен скенер 

за наличие на сигнал.  

3. Молекулярна оценка на колекции от пипер в България за създаване на основна 

(сore) колекция - биологичен ресурс за повишаване на разнообразието и 

идентифициране на форми ценни стопански качества. 

През отчетния период е осъществен анализ на генетичната структура на 

изследваната популация (колекция) пипер, състояща се от 96 генотипа в 21 

микросателитни локуса и е установено наличие на три субпопулации, характеризиращи 

се с определени фенотипни особености. Същата е сравнена с фенотип-базирана 

дендрограма, построена на основата на 20 морфологични и агрономически признаци. 

Анализът показва висока степен на съответствие между субпопулациите, установени с 

помощта на генетичните маркери и групирането по фенотип. Тези резултати са ясна 

индикация, че използваните ДНК маркери са подходящи за отбор на генетично различни 

образци за създаване на основна колекция.  

Продължени са анализите с ISSR праймерните двойки - (GA)9C и (CT)9G, 

амплифициращи динуклеотидни микросателитни повтори и е установен полиморфизъм в 

общо 4 генотипа пипер с праймер (GA)9C: CAPS-2 (Черешки люти), CAPS-6 (Бяла 

шипка), CAPS-13 (Шипка сладка) и CAPS-32 (Калоян).  

Стартирано е проучването на нуклеотидния полиморфизъм (SNP) във важни гени, 

участващи в биохимичните пътища, свързани със синтеза на каротен при пипера - 

capsanthin/capsorubin synthase (Ccs), phytoene synthase(Psy), lycopene-β-cyclase(Lcyb) and 

β-carotene hydroxylase(Crtz). Установено е отсъствие на SNP в beta-carotene hydroxylase 2 

(CrtZ-2). В процес на анализиране са други гени от биохимичните пътища, свързани със 

синтеза на каротен при пипера - capsanthin/capsorubin synthase (Ccs). Липса на фрагмент, 

съответстващ на промоторната част на гена Ccs е наблюдаван при CAPS-56 (Капия 1300 - 
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с оранжев цвят на плода) и CAPS-78 (Оранжеви сладки - с жълт цвят на плода), което 

може да се използва като маркер за сортова идентификация. 

4. Биотехнологичен подход за интензивно получаване на биологично активни 

екстракти от Haberlea rhodopensis. 

Възкръсващото растение Haberlea rhodopensis е удобен модел за изследване на 

различни аспекти на устойчивостта към изсъхване при растенията. Тя е и обект на 

интензивно изучаване на потенциала на растението, като източник на екстракти с висока 

биологична активност. Производството на големи количества екстракти засега е силно 

затруднено, поради законовата защитата на растението и забраната за събирането му от 

естествените находища, както и много бавния растеж на растението в природата и при 

култивиране ин витро и ин виво.  

Това налага оптимизиране на система за in vitro размножаване на H. rhodopensis. 

При проучването е заменена твърдата среда (WPM) с течна (без агар) и е изследвано 

влиянието на различни концентрации захароза върху ефективността на in vitro 

размножаване. Отчетено е изменението на различни биометрични данни-брой листа, 

височина, образуване на корени и дължина на корени. Течната хранителна среда и 

захароза с концентрация 20 g/l в хранителната среда са най-благоприятни за развитието 

на Haberlea rhodopensis в in vitro условия, което гарантира получаване на максимален 

обем от растителна биомаса и намалява разходите за отглеждане в контролирани условия.  

5. Разпространение на вируса на шарката (PLUM POX VIRUS, PPV) по диви и 

украсни видове. Серологична и молекулярна характеристика. 

Единадесет изолата на вируса на шарката от джанка и два украсни вида, съответно 

Prunus cerasifera var. ”rubrum” и P. cerasifera var. ”Pisardii” са анализирани молекулярно. 

Чрез метода PCR и използване на щамово-специфични праймерни двойки един от 

изолатите е определен като PPV-D, четири като PPV-Rec и шест като PPV-M щам. 

След амплифициране на 11те изолата, четири от тях са секвенирани в двете най-

вариабилни области от генома на вируса, съответно областта кодираща капсидния 

протеин (Cter)NIb-(Nter)CP и областта кодираща cylindtical inclusion protein (6K1-CI), а 

останалите седем изолата само в областта кодираща капсидния протени.  

Нуклеотидните секвенции на седем от изолатите са депозирани в база данни на ЕС 

(www.sharco.eu), а на другите четири изолата в GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Сравнителният анализ на получените последователности в областта кодираща 

капсидния протеин показва 96-100 % нуклеотидна и 93-100 % аминокиселинна 

идентичност между изолатите от съответната щамова група. Със 100 % идентичност 

(нуклеотидна и аминокиселинна) са три PPV-М изолати от Троян. 

Сравнителният анализ на нуклеотидните и аминокиселинни последователности на 

българските изолати от диви и украсни видове с референтни изолати на вируса от 

културни видове от род Prunus депозирани в база данни на NCBI с произход от няколко 

Европейски и Северно Американски страни показва следните стойности: за PPV-Rev щам 

97-98 % и 94-96 %; за PPV-М щам 96-99 % и за PPV-D щам 95-96 % и 92 %, съответно 

нуклеотидна и аминокиселинна идентичност. 

За изясняване на родството и еволюционните взаимовръзки между изучаваните 

изолати от джанка и украсни видове с изолати от културни видове от род Prunus от 

България и от географски отдалечени области (страни) е проведен филогенетичен анализ 

чрез построяване на филогенетични дървета с програма MEGA6. Анализът разделя 

изолатите на три групи с висока статистическа достоверност (100 %) и потвърждава 

данните за тяхното щамово диференциране. Във филогенетично отношение изолатите от 

PPV-М щам от джанка показват принадлежност към две монофилетични групи, съответно 

към Ma или Mb субгрупи. Единственият изолат от PPV-D щам сформира общ клъстър със 

сливови изолати от България, докато изолатите от САЩ и Канада сформират клъстър 

отдалечен от този на българските изолати. PPV-Rec щам изолатите от джанка и украсни 

видове показват еволюционна близост с изолати от слива от България и Сърбия. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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6. Разпространение, биоразнообразие и детекция на инвазивни растителни патогени 

в горски и земеделски екосистеми. 

В рамките на проекта са проучвани растителни патогени по основни дървесни 

видове за страната като дъб, елша, бряст и ясен. Специално внимание е отделено на 

изследванията върху биоразнообразието и разпространението на растителните патогени 

от род Phytophthora поради изключително нарастващото им разрушително въздействие 

върху естествените горски масиви и агроценозите. Засилена дейност в тази насока е 

извършена в проследяване разпространението на тези патогени с реките на територията 

на страната, имайки предвид решаващото значение на водата в техния жизнен цикъл във 

фазите на заразяване и при разширяването на ареала им. Характеризирани са редица 

изолати от различни видове Phytophthora от създадената в Агробиоинститут колекция на 

тези оомицетни растителни патогени.  

Изолирани и частично охарактеризирани са представители на родовете Phoma, 

Phomopsis, Fusaruim, Septoria, Erysiphe и др. патогени по земеделски култури и горски 

видове растения. 

7. Контрол на развитието на цвета при казанлъшката маслодайна роза (R. 

DAMASCENA MILL). 

Извършена е морфометрична характеристика на новосъздадена популация от 

самоопрашена маслодайна роза включваща общо 158 растения. Растенията са подробно 

характеризирани по отношение на важни признаци, характеризиращи архитектурата на 

цвета като диаметър на цвета, брой венчелистчета, брой тичинки и тип на цвета. 

Проведен е микросателитен анализ на новосъздадената популация с микросателитен 

маркер Rh58, за който в предходния период бе доказано, че е свързан с признака брой 

венчелистчета при R. damascena f. trigintipetala. В допълнение, популацията от 

самоопрашени рози е характеризирана с помощта на 3 SRAP праймерни двойки. 

Получените данни от морфометричния анализ, както и данните за общо 142 SRAP алела 

от анализа със SRAP маркери са използвани за клъстерен анализ, в резултат на който е 

идентифициран SRAP алелa B133, косегрегиращ с алел A на локус Rh58. 

 

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 видове и създаване на нови генотипове ягода и малина. Разработват се пет 

задачи, свързани с интродукция, сортоизучаване, конкурсно сортоизпитване,  

оптимизиране на методите за in vitro размножаване на някои сортове малини и 

устойчивост на сортове и изходни форми ягоди към растително паразитни нематоди. 

Поддържа се колекция от генетични ресурси: ягоди - 69; малини – 60; къпини - 5; 

касис - 62; червено, бяло и златисто френско грозде - 21; бодливо грозде - 8; арония – 1, 

йоща – 1, 1 облепиха. 

Интродуцирани са три ягодови сорта – Marshall, Gigantella Maxim, Kimberly. 

В процес на сортоизучаване са три сорта касис (Borgunderbeere, Peris de Reson, 

Anger von Oeffelt) и хибрид йощабери (Ribes nidigrolaria) В 13-23/3. Нисък добив имат и 

трите изследвани сорта. Родовитостта на йощабери е по-ниска от тази на родителските 

форми (касис и бодливо грозде). 

Сортовият опит при ягодата (Clery, Cupid, Florence, Vibrant, Flamenco, Belrubi) е на 

фаза първа година плододаване. Clery е сорт, който се отличава с най-ранни срокове на 

цъфтеж и зреене, съответно 12 април и 23 май. Vibrant формира най-голям брой 

цветоноси, цветове и плодове на растение. Той е и с най-висок добив от растение – 243.33 

g. Най-едроплоден е Cupid със средна маса на плода 12.30 g. Flamenco, като сорт на 

неутралния ден непрекъснато цъфти и плододава през пролетния и летния сезон до 

падане на първите слани. С висока устойчивост към Rhynchites germanicus са Florence и 

Flamenco, а към Anthonomus rubi - Florence и Cupid. Сорт Florence проявява устойчивост и 
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към двата вида ягодови хоботници. 

В сортоизпитване са включени пет малинови елита и два стандарта - Български 

рубин и Шопска алена. С най-добри възможности за по-висок добив се очертава елит № 

26703, чийто потенциален добив е 63.71 g. 

Потвърдено е, че вкореняването на малини in vitro е в зависимост от вида и 

концентрацията на ауксина, от наличието на ендогенни (естествени) ауксини в 

растителните клетки, както и от биологичните особености на сорта. При адаптационния 

процес на in vitro размножени малинови растения не са регистрирани различия между 

отделните генотипове. Аклиматизацията на вкоренените микрорастения към ex vitro 

условия на средата е ефективна и е постигната над 90 % преживяемост при проучваните 

малинови сортове. Полученият растителен материал се отличава с добра жизненост и 

хомогенност. 

През първата година на плододаване общо растително-паразитните нематоди в 

ягодовото насаждение са с ниска плътност, като доминиращите родове Paratylenchus, 

Helicotylenchus и Tylenchorhynchus са в подпрагова плътност и неравномерно 

разпространени в площта. Двата икономически най-значими вида почвени растително-

паразитни нематоди Pratylenchus penetrans и Meloidogyne hapla имат ниско до много 

ниско обилие и неравномерно разпространениe в опитната площ, като заемат различни 

участъци в нея. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ 

ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ПРИ ЕЧЕМИКА И 

СЪЗДАВАНЕ НА СОРТОВЕ С ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ, ПОДОБРЕНО 

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО, УСТОЙЧИВИ НА БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ 

СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

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. В системата на 

ИАСАС са изпитани три нови кандидат сорта – 2 зимни кандидат сорта за втора година и 

1 пролетен ечемик за първа година на изпитване. Резултатите показват, че кандидат 

сортовете превъзхождат убедително средния стандарт от 2.6 % до 20.5 % по 

продуктивност. Те притежават по-висока маса на 1000 зърна, по-висока хектолитрова 

маса, устойчиви са на кафява ръжда, високо устойчиви на ленточна болест и фузариум по 

класа, средно устойчиви на черна ръжда. 

През 2019 г. е признат за оригинален 1 нов сорт ечемик – зимен фуражен ечемик 

Сиела. Сортът е високопродуктивен с добри качествени показатели, в съчетание с добра 

устойчивост на икономически важните болести за ечемика. 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ИЗХОДЕН МАТЕРИАЛ И НОВИ СОРТОВЕ ОВЕС С ВИСОКА 

АДАПТИВНА СПОСОБНОСТ И ПОДОБРЕНИ СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА  

През годината са обогатени 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. При част от 

перспективните линии е преодоляна негативната връзка между продуктивност, 

нискостъбленост и ранозрелост.  

Проведено е агроекологично проучване за установяване на продуктивния 

потенциал и адаптивните възможности на български и турски сортове и селекционни 

линии овес в условията на Карнобат и Одрин. Данните показват специфична реакция на 
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сортовете, в зависимост от условията на изпитване и селекция.  

За изпитване в системата на ИАСАС са представени 2 нови кандидат сорта зимен 

и пролетен овес. В процедура за патентна защита е новият сорт зимен овес Хектор, 

признат като оригинален сорт през 2018 г.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА – КНЕЖА 

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ХЕТЕРОЗИСА, НАСЛЕДЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ 

ПРИЗНАЦИ СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ, 

ПОДОБРЯВАНЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НОВИ СТРЕС-ТОЛЕРАНТНИ 

ГЕНОТИПОВЕ ЦАРЕВИЦА 

Получени са значителни по обем резултати от извършената работа с генотипове 

царевица от различни групи на зрялост. Получените добиви от опитните полета са 

представителни, а на някои места достигат и до над 1000-1100 кг/дка. Проведени са 

проучвания и са получени нови резултати относно проявите на хетерозис и доминирането 

във връзка с наследяването на биометрични, фотосинтетични и признаци, касаещи 

продуктивността и добива на хибриди царевица от различни групи на зрялост. За 

повишаване на генетичното разнообразие при царевицата активно се работи чрез 

прилагане на различни методи за: създаване и подобряване на синтетичните 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 чрез специфично модифицирана скорбяла (с амилозен и восъчен тип 

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

прилагане на ЕМ и мутационна селекция. Чрез прилагане на лесно достъпни 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 на всеки генотип. 

Приложени са електрофоретични методи за установяване полиморфизма на зеините на 

родителски линии и хибриди с цел използването им като белтъчни маркери за тяхната 

идентификация за целите на селекцията и семепроизводството, както и на изходни и 

мутантни линии. 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 на беккрос са 30 самоопрашени линии. 

Сортоподдържат се стерилните аналози на майчините компоненти на хибридите, вписани 

в официалната сортова листа на страната.  

 

СЕЛЕКЦИЯ, СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И СЕМЕПРОЗВОДСТВО НА 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИ ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ НА 

ЗРЯЛОСТ И НАПРАВЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Получените добиви от експерименталните хибриди 900-1300 кг в опитите се 

дължат на ранната сеитба, която позволява опрашването на царевицата да започне в края 

на месец юни и културата да не се засегне в голяма степен от по-нататъшното 

засушаване. Всички хибриди сa прибрани с влага по-ниска от стандартната. През 

отчетната година в селекционното поле е работено с 4346 стабилизирани самоопрашени 

линии и 2808 в процес на селекция. В изолациите са получени 3024 тесткроси (нови 

хибриди), които през следващата година ще се изпитват за добив и по комплекс от 

признаци със стопанско значение. Размножени са в достатъчно количество 301 

перспективни хибриди за ЕСО и ИАСАС. В предварителни сортови опити са изпитани 

2506 експериментални хибриди, а в КСО – 565. В екологичната мрежа на пет локации, 

четири при неполивни и една на поливни условия, са изпитани 119 бр. хибриди от всички 

групи на зрялост. В системата на ИАСАС са включени 15 хибриди (7 за първа, един от 
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които високолизинов, 7 за втора и 1 за трета година на изпитване). За одобрение от 

Експертната комисия в ИАСАС са представени пет хибрида: хибрид Кнежа 649, 

предложен след три годишно изпитване в системата на ИАСАС и хибридите Кн 568, Кн 

570А, Кн 571 и Кн 572, представени след двегодишно изпитване поради отлично 

представяне и значително превишение над стандартите. През годината са признати от 

ИАСАС и вписани в Официалната Сортова листа на Република България четири нови 

царевични хибрида - Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648. Последните два са 

признати след двугодишно изпитване поради убедителни резултати.   

В питомника на отбора се поддържат 40 бр. самоопрашени линии – родителски 

компоненти на хибридите на ИЦ, Кнежа. В това число на стерилна основа 18 бр. с 

техните закрепители на М и С типове стерилна цитоплазма, както и 22 фертилни линии.  

  

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН  

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА ЦВЕКЛО, СОРГО, СУДАНКА, 

ЗАХАРНИ ФОРМИ СОРГО И СТЕВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА 

КАЧЕСТВЕНА СУРОВИНА ЗА ФУРАЖ, ХРАНИ И БИОГОРИВО 

Изведени са сравнителни опити за изпитване по продуктивност, качество на 

суровината и динамика на натрупване на биомасата, маточник эа размножение на 

суперелити и компонентите на технически семенници, групи втора година от суперелити 

и пробни кръстоски цвекло. Сертифицирани за реализация са семена от захарно цвекло 

сорт Диекс и от кръмно цвекло Саша. Резултатите от изпитването (в ИАСАС) по РХС и 

БСК на кандидат сорт Тетраголд – тетраплоиден кръмен произход, с жълто оцветяване на 

корена, са положителни и изпитването продължава. 

Заложени са сравнителен опит и селекционен питомник за оценка по продуктивност 

на зърно, поддържане и обогатяване на генофонда от сорго. Произведени са базови семена 

на Максивел и Максиред и сертифицирани технически семена за реализация от Максибел.  

Реализирани са 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. Резултатите от 

изпитването (в ИАСАС) по РХС и БСК на кандидат сорт Шуменско Сладко – захарна 

метла за производство на маджун и биоетанол, са положителни и е представен на ЕК за 

признаване. 

 С разсад от коренища, размножавани in vitro регенеранти и от резници от елитни 

клонове стевия са заложени сравнителен опит за изпитване по продуктивност и 

селекционен питомник за оценка и размножаване. Поради ограничаване на лабораторната 

дейност е разработена схема за производството на елитен разсад за реализация на сорт 

Стела чрез репродукция от семена.  

 

СЕЛЕКЦИОННИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ В УСЛОВИЯТА НА БИОЛОГИЧНО И 

КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Направен е отбор в F1 – F5 потомствата и е изведен конкурсен сортов опит с 97 

линии пшеница. През вегетационния период са водени фенологични наблюдения. 

Отчетена е устойчивостта към студ, суша и болести. По добив на зърно 9 линии 

значително превишават сорт Садово 1. Отнесени към добива на сорт Авеню само една 

линия  значително го превишава. В биологичното поле са засети пшеница сорт Венка 1, 

тритикале сорт Колорит, цвекло, сорго и е засадена стевия. Биодинамичните препарати 

включват препаратите 500, 501 и Фладен препарат.  

В биологичното поле са внесени Free N 100, Рейм Золфо, Нимазал и Хелиосулфур. 

При пшеницата и тритикалето е направен биометричен анализ и е отчетен добива на 

зърно. Направен е химически анализ на зърното по някои показатели. При всички опити 

се забелязва отклонение от очакваните резултати.   
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 На екологично поле, с предшественик суданка, е заложен опит с три елитни 

компоненти цвекло. Измерена е продуктивността и сухото съдържание за оптимизиране 

на технологичните условия за стартиране на отбор при екологично производство. При 

кръмното и салатното цвекло положително се представя биодинамичното и биологичното 

третиране поотделно и съвместно върху продуктивността. Унистим и Благо 2 са с по-

висок ефект върху продуктивността на захарното цвекло, но недоказано. 

 На екологично поле, с предшественик суданка, е заложен опит с елитна популация 

на захарно сорго. Измерена е продуктивността на зелена маса от два откоса за 

оптимизиране на технологичните условия за отбор при екологично производство. 

Въпреки недобрата точност на опита е отчетено доказано положително влияние на 

Унистим. Разредения посев води до понижаване за втория откос. Високият добив след 

двугодишен предшественик суданка доказва високата самосъвместимост на културата. 

 Изследвано е влиянието на продукти от органични листни торове Fertileder Rame 0,1 

L/da, Vitalosol Gold 0,6 L/da и Eurovix Propolis 0,3 L/da, прилагани еднократно в периода 

на активна вегетация на стевията. Най-висок положителен ефект върху свежата маса на 

листата и стъблата и върху сухата маса на листата и стъблата показа третирането с 

листните торове Vitalosol Gold и Eurovix Propolis. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ – РУСЕ 

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 

При селекция на пшеница, от проучваните 105 линии в три конкурсни сортови опити, 

26 линии доказано превишават стандарта по добив на зърно, а 17 линии се отличават с по-

добри хлебопекарни качества от стандарта.  

За селекция на царевица е изведен колекционен питомник, включващ 384 

селекционни номера. Извършени са 192 нови хибридни кръстоски и е обогатен питомника 

със 144 хибридни кръстоски. В 4 конкурсни сортови опити, за първа година, са заложени 40 

нови хибрида. Резултатите показват, че 8 хибрида превишават и двата стандарта в опита, а 

17 превишават по добив само един от двата стандарта. Определена е устойчивостта на 

атмосферно засушаване, като е установена много висока устойчивост при 9 от изпитваните 

хибриди, а висока устойчивост са показали 6 от хибридите От оценените 48 хибриди за 

устойчивост на нападение от обикновена главня и фузариум, 20 са определени, като 

устойчиви. 

По селекция на люцерна е извършена оценка за жизненост на 14 частично 

инцухтирани линии. Две линии са с тенденция за висок потенциал, поради по-силна 

фенотипна експресия на гените, контролиращи признаците височина/растение, брой 

стъбла/растение и продуктивност. Проучена е комбинативната способност на потомствата 

на 9 клонове люцерна, създадени при условия на ограничено свободно опрашване 

(поликрос). С доказано по-добра КС за продуктивност на свеж фураж и добив суха маса се 

открояват три потомства. При сравнителното изпитване по основни морфологични и 

стопански показатели на шест експериментални популации, три от тях достоверно 

превишават стандарта по добив зелена маса. Проучваните експериментални популации и 

сортове люцерна са проявили реакция на чувствителност към ръжда, черни и жълти листни 

петна, като синтетиците са показали по-добра устойчивост, в сравнение със стандарта 

Приста 3. Определена е устойчивостта на атмосферна суша на 15 синтетични популации, 9 

потомства и 6 сорта люцерна. Като перспективни по отношение показателя 

жароустойчивост се очертават две потомства. 

В опитното поле на Института е извършено 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, Приста 5 и 

Роли. Размножаван е кандидат-сорт люцерна Цвета, който за втора година е изпитван в 
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системата на ИАСАС. 

СЕЛЕКЦИЯ НА ДЕСЕРТНИ И ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗА, ПОДХОДЯЩИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВО И ЕКОЛОГИЧНО ЛОЗАРСТВО  

Работено е по сравнителното изпитване между клоновете на сорт Мискет 

хамбургски, въз основа на което е излъчен за представяне пред ИАСАС клон 52/19. 

От хибридния питомник на отбора са наблюдавани 10 елитни семеначета и 5 

десертни и 1 винена хибридни форми, които показват много добри качества – висок 

добив, едър грозд и зърно. Те ще се проучват през следващите години.  

В инбредните питомници на отбора са наблюдавани 3 инбредни десертни форми. 

В направлението подобрителна работа при лозата, свързана със създаване на сортове 

устойчиви на студ и болести на основата на инбридинг са установени 4 елитни винени 

форми с произход Storgozia I1. Те са с добър потенциал за качествени сортове и основа за 

по-нататъшно проучване. 

Проследени и установени са изменения на някои физиологични показатели при 

третиране с комплексни препарати (Cifamin BK и Cifalga Grow) на лози от сорт Русенско 

без семе, които повлияват разнопосочно устойчивостта към високи температури и ниска 

влажност на атмосферния въздух, съдържанието на хлорофил а, концентрацията на 

хлорофил b и каротеноиди. 

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

засадени на постоянно място 314 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 ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ – ЧИРПАН 

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПАМУКА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ГЕНПЛАЗМА И СОРТОВЕ ЗА УСТОЙЧИВО 

ПАМУКОПРОИЗВОДСТВО  

За опазване на наличния генофонд и създаване на нови ранозрели и 

високодобивни сортове памук с подобрено качество на влакното, високо залагане на 

плодните кутийки, устойчиви на ниски положителни температури, суша и болести са 

прилагани различни генетико-селекционни методи и подходи. Чрез вътревидова 

хибридизация и радиационен мутагенезис са получени линии памук, превишаващи 

значително стандарта по добив. Високата продуктивност е съчетана с високи стойности 

по останалите стопански показатели. В резултат на селекция на продуктивност и качество 

на влакното са получени линии, които превъзхождат стандарта по общ добив, рандеман и 

дължина на влакното. Сортоподдържащата селекция и производство на висококачествен 

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

Предварителните разчети за производство на предбазови и базови семена от памук са 

изпълнени. 

През годината са признати и очакват сертификати два нови сорта памук - „Перун” 

и „Аида“. 

Сортовете Чирпан-539, Руми и Пирин могат да се определят като толерантни към 

засушаване. Условията на 2019 г. са 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 две линии.  

През 2019 г., характеризираща се с прекомерни валежи и по-ниски температури по 

време на вегетацията на памука, българските и чуждите сортове реагират еднакво на 

неблагоприятните условия и стойностите на всички стопански показатели са занижени. 
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От българските сортове като най-продуктивни се проявяват Хелиус, Вики и Деница а от 

чуждите - Еva; с по-голяма дължина на влакното са Наталия, Дорина и Еva, а с най-висок 

рандеман – Сириус и Филипополис.  

 

СЕЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА 

– СЪЗДАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НОВИ ВИСОКОДОБИВНИ И 

СТАБИЛНИ СОРТОВЕ С ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО  

През отчетния период в конкурсно сортоизпитване (КСО) в 3 опита са изследвани 

82 линии и сортове твърда пшеница, а в предварително сортоизпитване в 2 опита – общо 

45 линии. В контролен питомник (микроопит) по стандартен метод са изпитани 130 

линии, а в селекционен питомник - 4350 линии. В международни сортови опити по 

сътрудничество със CIMMYT-Мексико са изпитани 227 линии твърда пшеница. 

Извършени са кръстоски в 103 комбинации, като са кастрирани и опрашени общо 1620 

класа. Включените в конкурсен сортов опит линии твърда пшеница показват много добри 

резултати. С доказано превъзходство по добив над стандарта са повече от 10 линии. В 

момента в ИАСАС се намират за изпитване три линии твърда пшеница – една за първа 

година (Д-8156), една за втора година (Д-8243) и една за трета година (Д-8159). През 2019 

г. една линия е одобрена от Експертна комисия за нов сорт твърда пшеница под името 

Виоми и е представена за получаване на сертификат от Патентно ведомство. Продължава 

изпитването на 12 напреднали селекционни линии, получени чрез отдалечена 

хибридизация в контролен питомник, предварително и конкурсно сортоизпитване.  

Реколта 2019 се характеризира с високо качество по отношение на показателите 

количество суров протеин и добив на мокър глутен. Всички анализирани генотипове 

отговарят на изискванията на БДС за минимално съдържание на суров протеин и за мокър 

глутен в зърното.  

Голям брой български и чуждестранни сортове, включени в международен опит 

са оценявани по студоустойчивост чрез директен метод на замразяване. С много висока 

преживяемост след замразяване при -18 ºС се отличават чуждестранните сортове 

Wintergold и Aely Parus. 

Проучвана е устойчивостта на различни генотипове твърда пшеница към 

икономически важни болести за културата. Средна устойчивост към кафява ръжда са 

показали сортовете Предел, Елбрус, Церера, Сая, Сатурн и Хеликс и 10 селекционни 

линии. Устойчивост към брашнеста мана е показал единствено сорт Церера. Най-добра 

устойчивост спрямо Fusarium spp. проявява сорт Елбрус, при заразяване във фаза млечно-

восъчна зрялост. Средна устойчивост към патогена проявяват сортовете Звездица и 

Виктория, при заразяване във фаза цъфтеж.  

За условията на настоящата реколтна година се наблюдава ниска плътност на 

нападение от житна дървеница при полските обследвания на генотипове в конкурсен 

сортов опит. Установените нива на повреда на зърното от житна дървеница са 

незначителни и не оказват влияние върху качеството на глутена. 

През отчетната година сортоподдържащата селекция и производство на 

висококачествен семенен материал се води на шест сорта твърда пшеница – Прогрес, 

Дени, Предел, Виктория, Сая и Реядур. Сорт Хеликс се намира за първа година в СИП I. 

Предварителните разчети за производство на предбазови и базови семена от твърда 

пшеница са преизпълнени. 

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ – ПЛЕВЕН 

ГЕНОФОНД, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА ЖИТНИ ФУРАЖНИ 

КУЛТУРИ 

Проучени са 3 КП с 35 номера (сортове, популации и екотипове) от 5 вида 

многогодишни житни треви с различен произход и плоидно ниво. Ранжирането по 

годишна продуктивност (топ 4) на фураж за пасищен райграс, е: Floris, Tetrany, Sokolare и 
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Bekovi skali. При 4n сортовете продуктивността е най-висока, което определя 

полиплоидизацията като подходящ селекционен метод за повишаването й. При 

тръстиковидна власатка, сорт Албена и местен екотип превъзхождат сорт Adela, 

ливадната власатка е междинна, а червената власатка е най-нископродуктивна. При ежова 

главица, сорт Дъбрава и българските екотипове превишават сортове Magda и Intensiv. 

Извършена е оценка по продуктивност на семена и за пасищен райграс - в топ 4 са: 

Хармония, Floris, Mara и Тетрамис, с по-дълги класове, по-големи: брой класчета в тях, 

брой генеративни стъбла и маса на 1000 семена; за власатките - Албена и екотиповете 

превъзхождат румънските сортове, а за образците - ежова главица Дъбрава и екотип 

Тополовград са най-продуктивни на семена. Оценките по 9 морфологични признаци и по 

качество на фуража в колекциите показват голяма вариабилност и диференциране за 

различни направления на използване: фураж и декоративни цели. Оптимизиран е 

лабораторен метод за култивиране на многогодишни фуражни житни треви и метод за 

изолиране на висококачествена, интактна геномна ДНК от свеж листен материал без 

използване на течен азот. Установено е, че ISSR анализ само с един праймер, 

хибридизиращ с динуклеотиден повтор, позволява идентифицирането на повечето от 

изследваните генотипове многогодишни фуражни житни култури, но за надеждна 

идентификация е необходимо да се подберат по-голям брой полиморфни маркери, 

генериращи стабилен фрагментен профил при различно качество на изолираната ДНК. 

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

Свежина и пустинен житняк Морава сe сортоподдържат и са получени висококачествени, 

автентични семена на селекционера. Апробиран и реколтиран е Б посев от тръстиковидна 

власатка Албена. Получено е ново генетично разнообразие чрез комбинативна и 

мутационна селекция, полиплоидизация, хибридизация и отбор по продуктивност, 

адаптивност и качество на фуража. Създадени са перспективни мутантни линии суданка и 

сорго. Размножава се суданка № М 300/43, за официално сортоизпитване в ИАСАС. 

Линия сорго 1643 превишава по всички структурни елементи на добива сорта Максибел. 

Проучва се селективността на хербициди за борба с плевелите при семепроизводството на 

многогодишни житни треви, сорго и суданка. Установен е слаб фитотоксичен ефект от 

Биатлон 4Д при пасищен райграс, ежова главица и пустинен житняк. Добавянето на 

продукти за растителна защита с подхранващо и предпазно действие има стимулиращ 

ефект и преодолява фитотоксичността. Комбинациите на хербициди Аксиал 1, Акурат, 

Пасифика ВГ, Мерлин флекс и Биатлон, с ретарданти Цикоцел 750 СЛ и Медакс топ са с 

висока селективност към житняк при сорт Морава, за борба срещу плевелите и 

полягането. Десикантите Реглон Форте, Диква 20 СЛ, Екопарт Турбо и Сегадор, и 

комплексното приложение на Реглон Форте + Екопарт Турбо предизвикват пълна 

десикация при сорго за зърно. Хербициди с висока селективност при сорго за зърно са 

Буктрил универсал, Мустанг, Дикопур Ф и Лумакс, а хербициди със слаб до средно-силен 

фитотоксичен ефект са Мерлин флекс 480 СК, Лаудис ОД и Камикс.  

 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СОРТОВЕ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА БОБОВИ 

ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 

Чрез прилагане на класическия метод инцухт е създаден нов сорт пасищна люцерна 

„ИФК КАРИНА”. След принудително самоопрашване на отбрани генотипове люцерна с 

произход от България, Русия и Италия са създадени частично инцухтирани линии (S2) и е 

осъществен периодичен отбор по жизненост и дълготрайност. Сортът е синтетична 

популация люцерна чрез обединяване на репродуктивните потомства на три родителски 

компонента. Създаден е нов сорт зимен фуражен грах „ИФК ТАНДЕМ”, чрез полова 

хибридизация между сортовете Керпо (Ssp. sativum) х Мир (Ssp. arvense). Приложен е 

популационния метод (ramsch) в съчетание с целенасочен отбор (F7 поколение). 

Установено е, че приложените десиканти Диква 20 СЛ, в доза 250 ml/da и Екопарт Турбо, 

в дози 40 и 80 ml/da, както и биологичният продукт Сегадор 12,0% не редуцират 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

21 

 

елементите на продуктивността и формирания добив от семена при люцерна сорт Дара. 

Реколтирани са семена от Syn 2 генерация от нова синтетична популация хибридна 

детелина. За първа година се проучват 7 потомства звездан и сорт Търговище 1. От 

направената оценка през първата година на отглеждането потомството от австрийската 

популация Stamm GH02 се откроява с най-голяма дължина и маса на едно стъбло и 

формирани стъбла за едно растение. Установени са различия в основният химичен състав 

на седем сорта звездан с различен произход - Търговище 1 (България), Alvena (Италия), 

Lotanova (Италия), Frilo (Италия), Polom (Словакия), Bonnie (Франция) и Bull (Канада). 

Събрана е работна колекция от образци зимен фий с различен произход и подвидова 

принадлежност. Сортовете K- 29 800 и K- 29 800, популацията от V. sativa и Detenicka 

Panonska са добре облистени, образуват дълги стъбла и са подходящи като родителски 

компоненти в комбинативната селекция в направление за фураж. Установена е 

некръстосваемост между видовете зимен фий V. villosa и V. сraca. Посоката на 

кръстосване влияе при извършване на хибридизация между V. sativa и V. рannonica. 

Установява се, че една линия пролетен грах представлява селекционен интерес в 

направление за зърно, а три линии формират значителна биомаса и са подходящи за 

фураж. Осъществен е методичен контрол при семепроизводството на базови семена от 

люцерна сорт ДАРА на площ от 20 da. Получените семена са предназначени за създаване 

на нови семепроизводни посеви и/или сключване на нови лицензионни договори. 

Извършено е сортоподдържане на пролетен грах сорт Керпо и на пролетен фий сорт 

Темпо на обща площ от 1,5 da и производство на авторски семена на обща площ от 2 da 

от кандидат сортове, с цел заявяване за държавно сортоизпитване в системата на ИАСАС 

в т.ч. на люцерна „ИФК Карина“ и на три линии зимен фуражен грах - 5/5, 5/19 и 6/5 

(„ИФК Тандем“). 

 

ОЦЕНКА, СЪХРАНЕНИЕ, ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ ОТ 

SORGHUM VULGARE VAR. TECHNICUM И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУРАЖ И СЕМЕНА 

Създадена е работна колекция от интродуцирани сортове и местни популации 

техническо сорго (метла) (Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]) от различни географски 

райони на България. Извършено е сравнително проучване в екологична мрежа (Централна 

Северна и Южна България) в зависимост от влиянието на агрометеорологичните фактори 

в две групи полски опити, както следва: Група I с локации Плевен, Павликени, Пловдив 

(образци Vercors, Szegedi 1023, S14, GL15A, PL16 и MI 16N) и Група II с локации Плевен, 

Кнежа и Кърджали (образци Vercors, Prima, S14, G16, L18, MI 16N, Джъмбо стар и 

КН683А). Установена е динамиката на формиране на добива свежа и суха биомаса, 

семена, класа на метлиците и др. Независимо от групата и локацията на проучване най-

голямо количество свежа и суха биомаса и семена от единица площ формира местната 

популация MI16N. Най-дълги метлици има сорт Szegedi 1023 и местната популация S14 

за всички локации на проучването. Съчетанието на признаците при местна популация S14 

- дълги метлици (от 47,5 до 84,5 cm) с висока класа формирани върху относително ниски 

растения (124,1 до 169,0) е предпочитана конституция на растенията при отглеждане на 

културата, като суровина за индустрията. Открояването на местна популация MI16N по 

повече от един стопански ценен признак представлява интерес в селекционно отношение 

в  направление за производство на фураж и семена.  

Сроковете на сеитба на техническо сорго (метла) оказват влияние върху 

количеството на формираната свежа и суха биомаса, върху добива от семена и „класата“ 

на метлиците. Установена е селективността на група хербициди при образци техническо 

сорго (метла), приложени след сеитба преди поникване (ССПП) и вегетационно. В 

зависимост от проявената фитотоксичност, те условно могат да се разделят в три групи: І 

група - селективни - Мерлин Флекс 480 СК - 42 ml/da, Калисто 480 СК - 42 ml/da, Стомп 

Аква - 250 ml/da и Уинг П - 300 ml/da приложени след сеитба преди поникване на 
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културата и Буктрил универсал - 80 ml/da, Биатлон 4D – 4,0 g/da, Камикс 560 СЕ – 200 

ml/da, Мустанг 306,25 СК - 40,0, Камбио СЛ - 200,0 ml/da, Калисто 480 СК + Атплюс - 

30,0+0,5%, Лумакс 538 СК - 300,0 ml/da, Корида 75 ВДГ - 1,5 g/da, Аксиал Едно - 100,0 

ml/da и Арат - 20,0 g/da; ІІ група - слаб фитотоксичен ефект Зенкор 600 СК – 35 ml/da и 

Секатор OД – 10 ml/da и ІIІ група – среден до висок фитотоксичен ефект Мерлин Флекс 

480 СК – 42  ml/da, Лаудис OД – 200 ml/da и Пасифика ВГ и Биопаувър - 35+70 ml/da. 

Добавянето на биологично активни вещества, имуностимуланти и биоразградими 

съполимери към хербициди – Лаудис OД - 200 ml/da и Мерлин Флекс 480 СК приложени 

във фенофаза BBCH 11-12 на културата, спомагат за преодоляване фитотоксичния ефект, 

увеличаване на добива от зърно и натрупване на свежа и суха биомаса от единица площ.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – ПЛОВДИВ 

СЕЛЕКЦИЯ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И ПРОДУКТИВНИ ЛИНИИ И 

СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ  

За повишаване разнообразието от български генотипове зеленчукови култури и 

картофи по пътя на конвенционалните селекционни и съвременните биотехнологични 

методи са излъчени перспективни линии, сортове и хибриди, отговарящи на 

съвременните изисквания за висок и устойчив добив, с отлични качества за свежа 

консумация и преработка. При всички зеленчукови култури и картофи се търсят нови 

източници на устойчивост към икономически важни за страната болести и неприятели. 

При доматите и пъпешите успешно са адаптирани и проучени растения-регенеранти, 

отличаващи се с по-високи стойности на основни показатели. Отбрани са перспективни 

линии пипер, резултат на антерна култура. Чрез молекулярен анализ са отбрани гено-

източници носители на алел за устойчивост на ToMV при домати и алел за устойчивост 

на семенно-преносимия мозаечен вирус при грах. Проведени са целенасочени 

изследвания по отношение толерантността към стресовите абиотични фактори: високи 

температури при домати, градински грах, картофи и засоляване при краставици. В 

условия на биологично производство са изпитани и излъчени перспективни линии 

главесто зеле и картофи. 

За изпитване за РХС в ИАСАС през 2020 г. се предлага един кандидат сорт късно 

главесто зеле 55/29, предназначен за отглеждане по технология за късно полско 

производство. Продължителността на вегетационният период от засаждане до 

реколтиране е 85 - 90 дни. Средният добив е от 4 до 6 t/da. Кандидат сортът е салатен тип, 

подходящ за консумация в свежо състояние.  

 

ПРОУЧВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ 

РЕСУРСИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ  

Реализирането на проекта се осъществява чрез обмен на генетични ресурси и 

индуциране на нова генетична плазма чрез методите на класическата селекция, 

мутагенезиса и биотехнологиите. Поддържаният в ИЗК „Марица” генофонд включва 

представители на диви видове, полукултурни и културни форми, стари местни и 

интродуцирани сортове и образци от зеленчукови култури и картофи, които ежегодно се 

обогатяват по пътя на международния обмен и в резултат от селекционната дейност. При 

доматите са проучени 28 чужди сорта домати - 15 за оранжерийно производство и 16 за 

полско производство. От българските сортове са отгледани 41 полудетерминантни, 22 

индетерминантни, 9 детерминантни едроплодни и 8 за промишлена преработка, тип 

белени домати. В резултат на in vitro методите се поддържат два диви вида Solanum 

pennellii и Solanum peruvianum и три селекционни линии устойчиви на ToMV. При пипера 

са репродуцирани 221 образци, а други 774 се съхраняват като семенен материал. 

Оценени са 21 образци по стопански, морфологични и биохимични показатели. Изпитана 

е реакцията на 22 български сорта и 3 линии пипер към причинителите на бактерийно 

струпясване - Xanthomonas euvesicatoria Р6 и Xanthomonas vesicatoria Р0Т2. Проучено е 
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влиянието на храненето върху признаци, характеризиращи посевните качества на 

семената на осем сорта и линии пипер от различни сортотипове. При културите от сем. 

Cucurbitaceae са изпитани и размножени 8 образци и линии краставици, 10 образци 

пъпеши, 2 дини, 4 мускатна тиква, 2 бяла тиква и 1 образец тиквички. Материалите са 

описани по полов тип и хабитуса на растението. В мутационен питомник са отгледани 

потомства от М3 до М5 растения на диня сорт Божура, третирани с гама радиация с 

източник 60Co и EMS 2%. При лука се поддържа асортимент от 400 сорта, линии, 

фамилии и хибриди първа и втора година. На колекционния питомник е направена 

морфологична характеристика по UPOV. Наличният генофонд при чесъна се състои от 78 

български и 14 чуждестранни клона, зимен и летен. При праза се поддържат 44 линии и 

три сорта. При зелевите култури в колекционен питомник за първа година са изпитани 

два образеца бяло главесто зеле и един образец колраби, които се отличават с добра 

продуктивност и проявяват реакции на полска устойчивост към нападение от болести и 

неприятели. В условия на краткосрочно съхранение се поддържа работна колекция на 

генофонд от образци, линии и сортове от шест вариетета на Brassica oleracea L. - главесто 

зеле, колраби, броколи, карфиол, савойско зеле и декоративно зеле. При градинския грах 

в колекционен питомник са изпитани и размножени 46 образци, линии и сорта грах. В 

оранжерийни условия са изпитани и размножени 16 броя образци диференциатори на Pea 

Seed born Mosaic Virus (PSbMV) и четири български сорта градински грах – Ран 1, 

Пулпудева, Пълдин и Марси. В колекционен питомник се поддържа генофонд от 176 

образци картофи, от които 12 български сорта, 103 чуждестранни, 37 линии с произход от 

Германия, 12 сорта и линии, диференциатори на Phytophthora infestans и 12 хибридни 

популации от картофи. В условия in vitro се поддържат пет български сорта картофи – 

Иверце, Надежда, Орфей, Перун и Рожен. С цел да се направи подбор на молекулярно-

генетични маркерни системи за изследване степента на полиморфизъм на сортове домати 

от колекцията на ИЗК „Марица“ са проведени девет еднофамилни реакции ISAP със SINE 

маркери, както и поредица от мултиплексни реакции с комбинации на продуктивните 

праймери с ДНК. Най-информативни профили са получени с праймерна комбинация 

SolS-IIIa-F / SolS-IIIa-R, която в еднофамилни реакции води до амплифициране на 49 

фрагмента (9 полиморфни и 40 мономорфни). С тази реакция са идентифицирани 5 от 

сортовете (ИЗК Ники Д F1, Розово сърце, Алено сърце, ИЗК Аля, Идеал).  

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО – ПЛОВДИВ 

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ ЧЕРЕША, 

ПРАСКОВА И НЕКТАРИНА 

През май 2019 г. са въведени в култура 126 черешови ембриона от 2 кръстоски. От 

кръстоската ‘Косара’ × ‘Фолфер’ са отгледани 5 хибридни растения (26 % от общия 

брой). От комбинацията ‘Косара’ по ‘Бигаро Бюрла’ са получени 41 хибридни растения 

(38,32 % успешно отгледани). Всички хибридни растения са в процес на 

микроразмножаване. 

Падналият късен пролетен мраз, както и съпътстващи по-слаби мразове, съвпаднали 

с периода на цъфтеж и образуване на завръз, позволиха да се установи степента на 

устойчивост на 10 отбрани елита и 15 сорта. Степента на измръзване при отделните 

сортове варира от 6.00 % до 92,96 %. Най-студоустойчиви са елитът El.28-105 (28.00 %) и 

сортовете ‘Джорджия’ (6.00 %), ‘Съмит’ (23.33 %) и ‘Кристалина’ (23.33 %). 

Климатичните условия през пролетта на 2019 г. предизвикаха редица аномалии в 

цветообразуването и доведоха до над 50% анормални (деформирани) цветове при сортове 

‘Розита’ и ‘Розалина’. Желаната средна маса на черешовите плодове над 10 g е 

установена при ‘Съмит’ (12.84 g), El.17-090 ‘Аспарух’ (12.33 g) и ‘Северин’ (12.00 g). 

Маса над 12 g достигнаха отделни плодове от ‘Бета’, ‘Сънбърст’, ‘Кристалина’, 

‘Джоржия’ и ‘Тракийска хрущялка’, маса над 13 g – ‘0900 Зираат’, ‘Принцеса’, 

‘Шнайдер’, ‘Северин’ и El.17-090 ‘Аспарух’, и маса над 14 g – плодовете на ‘Съмит’ и 
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‘Октавия’. 

Произведен е посадъчен материал, от интродуцираните сортове череша за засаждане 

и изпитване в колекционно насаждение, което ще бъде включено в мрежата на Eufrin. 

Извършен е отбор на черешови хибриди с комбинация от ценни качества (ранозрелост, 

едрина, слаба чувствителност на гъбни болести), като в питомник 1ва година са 

преразмножени 24 хибрида. 

Контролираната полова хибридизация, проведена при праскови и нектарини през 

2019 г. включва седем родителски комбинации. Изолирани, кастрирани и опрашени са 

общо 3286 броя цветове, като най-много плодове са получени от родителската 

комбинация Евмолпия х Ласкава – 115 броя. От комбинацията между Ласкава и 

нектариновия сорт Голденгранд са получени 44 броя плодове, а от същия майчин 

родител, опрашен с полен от нектарината с плоска форма на плодовете Мезембрине, са 

прибрани 57 плода. От останалите четири родителски комбинации с участието на 

нектарини и праскови с плоски плодове не са получени плодове, поради късния пролетен 

мраз по време на цъфтежа. 

Резултатите от проведените фенологични наблюдения върху настъпването на 

основните десет фенологични фази при 15 сорта праскови и 8 сорта нектарини показаха, 

че през 2019 г. всички фази настъпваха по – късно в сравнение с предходната 2018 г. Не 

се откроиха сортове с много ранен и много късен цъфтеж. 

Степента на измръзване при отделните сортове праскови и нектарини варира от 0 

% до 100 %. Най – чувствителни, със 100 % поражения се оказаха сортовете Старк ред 

голд, Сънфрий, Мезембрине и Феърлейн. Най – студоустойчиви (с 0 % поражения) са 

сортовете Филина, О’хенри, Редхейвън, Роял Муун, Флавия, Рубидукс, Евмолпия, 

Съмърсет, Струма, Елит 19-77, Суданел, Андрос, Баладен, Фортуна и Елит 1-40. Със 

слаби поражения, които не се отразиха на добивите са сортовете УФО-4, ASF-2-80, 

Глоухейвън, Ласкино, Пловдив 6, Спрингкрест, Червена куртовка, Ахелой, Фархад, 

Ърлигранд, Роял валей, Кардинал, Хале, Праскова Дъбов, Катерина, Еверту, Беломорска 

консервна и Елит 16-13 – всички с под 10 % поражения. Всички други изследвани сортове 

са с измръзване между 10 и 90 %. 

Ритмичното узряване на плодовете през настоящия сезон бе съпроводен с 

ускоряване на процеса с около една седмица при всички сортове. Установената средна 

маса на плодовете варира от 154,88 гр. при сорт УФО – 4, до 346,84 гр. при Червена 

куртовка. С много едри плодове, над 300 гр. са тези на сортовете Глоухейвън, Ласкава, 

Златка и Елит 7-59. Максималното тегло на отделни плодове от сортовете Калдеси 2000, 

Червена куртовка, Пловдив 6, Ласкино, Златка и Елит 7-59 надхвърля 400 гр., дори това 

на плодовете от Червена куртовка достига почти 500 гр. 

 

СЕЛЕКЦИЯ НА СЛИВА И КАЙСИЯ НАСОЧЕНА КЪМ УСТОЙЧИВОСТ НА 

ВАЖНИ БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

В района на гр. Пловдив са определени повредите от повратни пролетни мразове 

при 19 сливови и 17 кайсиеви сорта, както и при 14 кайсиеви елита. Извършени са 

фенологични наблюдения относно срока на цъфтеж при 22 сливови сорта и срока на 

зреене при 18. В кайсиевата колекция е наблюдаван хода на цъфтеж при 18 сорта. Срокът 

на зреене е проследен при 16 сорта и 1 елит. Наблюденията позволяват да се направи 

отбор на късноцъфтящи сортове, хибриди и елити с различен срок на зреене за целите на 

селекцията и производството. Биометричен анализ е направен на 18 сливови проби и 17 

кайсиеви. Извършен е сензорен анализ на свежи плодове от 6 сливови сорта и 14 

кайсиеви. За целите на селекцията са кастрирани и опрашени 3830 кайсиеви цвята. 

Хибридизацията е извършена с 12 родителски комбинации, в които са включени и елити. 

При междувидовата селекция са опрашени 820 броя цветове, но плодове не са получени, 

поради повредите от късния пролетен мраз. Изпитани са 8 типа хранителни среди за 

култивиране на растенията от въведени в in vitro култура сливови сортове - Сирма и 
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Пагане. При сорт Сирма е изследвано влиянието на различните хранителни среди върху 

регенерационния капацитет на листни експланти. Процентът на регенерация варира 

между 10 и 60%, като са получени между 1 и 5 регенеранта на експлант. Потвърдено е, че 

плодните пъпки и цветовете на сливовия сорт Йойо са чувствителни на късен пролетен 

мраз. С по-късен цъфтеж през 2019 г. са сливовите сортове Беламира, Топ кинг, Топ стар 

плюс и стандарта Стенлей, което може да бъде използвано за целите на селекцията. Като 

най-слабо чувствителни към повратни пролетни мразове се проявяват сортовете Тита и 

Стенлей. При повечето сортове са получени по-едри плодове. Това се дължи на слабото 

натоварване на дърветата в следствие на измръзването и демонстрира генетичния 

потенциал на сортовете – до колко могат да наедряват плодовете им при по-слабо 

натоварване. При същите условия варирането на теглото на плодовете на сорта Стенлей е 

почти незначително спрямо 2018 г. и за поредна година данните показват изключителната 

стабилност на сорта. Като много добри за свежа консумация са оценени плодовете от 

сорта Стенлей и Елит 1-14. Поради рязкото затопляне в края на февруари 2019 г. не са 

наблюдавани съществени различия в срока на цъфтеж при сортовете, включени в 

кайсиевата колекция. След отчитане на повредите от късните пролетни мразове е 

потвърдено, че сорт Харкот е по-студоустойчив и е подходящ за отглеждане в района на 

гр. Пловдив. Като цяло получената реколта е изключително слаба и годината се 

характеризира като лоша за кайсията. Най-много плодове са получени от сортовете 

Юнский, Флейвъркот и Суиткот. Най-висока обща оценка е получил Суиткот – плодовете 

му са оценени с отлични вкусови качества. Отбрани и преразмножени са общо 70 хибрида 

за следващ етап на селекцията – получаване на нови кайсиеви сортове с устойчивост към 

важни биотични и абиотични стресови фактори. През 2019 г. са признати като нови 

сливови сортове Сирма и Пагане.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ 

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 Gold Milenium, а най-късно при 

хибрид 2/4. Цъфтежът на проучваните сортове започва най-рано при Gold Milenium, 

Honglu, Reglindis и Горана, а най-късно при Primera, Rewena и Елегия. Ретина, Rubin, 

Primera и хибрид 2/17 са летни, Reglindis, Прима, Gold Milenium, Remo, Pinova, Delfloga, 

Renora са есенни, а всички останали са зимни сортове. Според напречното сечение на 

ствола Сияна, Марлена, Retina, хибриди 2/37 и 1/31 се характеризират със усилен растеж, 

а с най-слаб растеж са дърветата на Pacific Rose и хибрид 152. От Free, Redstar, Rubin, 

Sansa, Горана и хибрид 1/3 са получени най-високи добиви. Най-едри са плодовете на 

Primera, Renora, Brina, Марлена, семеначе 8/22 и хибриди 2/17, 2/8 и 1/20 - с маса на 

плодовете от 201 до 279 g. Най-висок процент плодове от клас 'Екстра' е получен от 

Rubin, Renora и Delfloga – 100 %. С най-голяма плътност е плодовото месо на Pink Lady, 

Горана, Primera и Елегия, а с най-ниска на Melfree. Най-голям процент сухо вещество и 

захари се съдържат в плодовете на Pink Lady, Ревена, Елегия, Мартиника, Melfree и 

хибрид 2/37. Титруемите киселини варират от 0,15 до 0,79 %. Голяма част от сортовете и 

хибридите проявяват устойчивост на струпясване. Най-устойчиви на късен пролетен мраз 

(-4 оС) са цветовете на Florina и хибриди 1/3 и 2/17, при които измръзналите цветовете са 

от 2 до 7 %, а най-чувствителен е Huantiping – 98 % измръзване. Икономическите 

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

Reglindis и Florina, а при хибридите за 1/14, 2/14 и 1/23. 

Създаден е нов опит с 19 новоинтродуцирани ябълкови сортове, хибриди и 

отбрани местни семеначета, присадени на 4 типа подложки - М9, М9-Т337, Supporter 4 Pi 

80 и ММ 106 за тяхното изучаване. Интродуцирани са 5 нови сорта, които са присадени 
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на подложка ММ106 и през 2020 г. ще бъдат засадени в сортиментово насаждение.  

 

ПРОУЧВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ 

РЕСУРСИ ПРИ ЧЕРЕШАТА И ВИШНАТА 

Установено е, че фенофазата начало на пълен цъфтеж настъпва най-късно при 

черешовите елити № 5750, № 6546, № 6371 и 6351, сортовете Victor и Black pearl и 

вишневия сорт Монт ърли. При вишната е установена отчетлива междусортова разлика в 

продължителността на вегетацията от порядъка на 11 дни. Най-слабо растящи според 

напречното сечение на ствола са елити № 5937 и № 5938, а от сортовете Black pearl и 

Tieton. Проследена е реакцията на отбрани черешови сортове и елити към стресови 

абиотични и биотични фактори. Hartland, Blackgold и Whitegold притежават сравнително 

най-висока студоустойчивост на регенеративните органи, а най-чувствителен на ниски 

зимни температури е Royalton. Най-добре оползотворяват водата и са сравнително най-

сухоустойчиви елити № 3419, 5750 и 6351, а от сортове Bigalise, Tieton Techlovan и 

Sweetheart. С най-висока степен на нападение от цилиндроспориоза (B. jaapii) и 

сачмянков синдром са Sparkle, Bigalise, Santina и Tieton. С най-ниска степен на нападение 

от B. jaapii са Kristin, Rucsandra и Techlovan, а за сачмянковия синдром - Rucsandra. От 

проведените серологични анализи чрез Double Antibody Sandwich /ELISA/ при 15 сорта е 

установено, че общият процент на вирусна инфекция е 18,4%. Проследена е 

популационната динамика на основните неприятели при черешата, при което не са 

установени повреди от Drosophila suzukii. 

 Не са установени съществени разлики при протичането на фенофазите на цъфтежа 

при черешата под влияние на проучваните подложки. Използваните междинници при 

сорт Съмит (Гизела 5, Гизела 6, Вайрут 10 и F 12/1) водят до закъснение на фенофазите с 

1 до 4 дни, спрямо дърветата директно присадени на махалебкова подложка. Подложките 

Maксмa14, Максма 60 и Алкаво 2 индуцират по-добра устойчивост на цветовете на късен 

пролетен мраз. Потвърждава се тенденцията Максма 14, Максма 60 и Алкаво 2 да 

индуцират по-силен растеж на сортовете Лапинс, Съмит и Ван, а Гизела 5 и Гизела 6 да 

редуцират напречното сечение на ствола с 22 и 57 %, в сравнение с F 12/1. Биометричните 

показатели на плодовете и биохимичният им състав не са повлияни съществено от 

подложката. Съдържанието на основните хранителни елементи в листата /азот, фосфор, 

калий, калций и магнезий/ е в рамките на оптималните количества за черешата. 

 Интродуцирани са новите черешови сортове Royal Helen, Royal Bailey, Royal Edie, 

Folfer, Sabrina, Garmen, Giant Red и Blaze Star, от които е произведен посадъчен материл 

за залагане на нов опит през 2020 г.  

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ –

ТРОЯН  

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ФУРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО И 

ЛИВАДАРСТВО В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ 

Проследени и биометрично охарактеризирани по добив на свежа и суха маса, 

височина, ботаничен и морфологичен състав на тревостоя са: 2 популации синьохибридна 

и 6 жълтохибридна люцерна, 5 популации и 6 сорта звездан и 7 сорта житни треви. 

Установено е, че сорт звездан Lotanova и тръстиковидната власатка реализират най-висок 

добив на свежа и суха маса при агроекологичните условия на Средна Стара планина. 

Поддържани са семепроизводни участъци от червена детелина сорт Ника-11 и бяла 

детелина сорт Троя, както и моделен участък с повсеместно използвани фуражни бобови 

и житни видове. 

В резултат на проучената грудкообразуваща способност на местни популации 

звездан са излъчени генотипове звездан с повишен азотфиксиращ потенциал.  

При естествените тревостои е доказано влиянието на минералното торене върху 

добивни характеристики на деградирал тревостой от тръстиковидна власатка и е 
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установено благоприятното действие на торенето с N12P12. 

Проучено е торенето с биологичен компост от орлова папрат, върху естествен 

ливаден тревостой от типа садина - обикновена полевица и е установено, че приложен в 

норма 2000 kg/da той е подходящ за подобряване на ботаничния състав и увеличаване на 

добивите от тревната биомаса.  

Доказано е последействието на еднократно внесените обезалкохолена каша и 

пепелина от промишленото производство върху ливаден тревостой и е доказано 

повишаване на добива на суха маса и участието на бобовите треви при внасянето и в доза 

2 t/da.  

При изкуствените тревостои са проследени продуктивността и енергийната 

хранителна стойност на звездан в дву- и три- компонентни смески и е установено, че 

смеската на звездан с тимотейка е с най-високо съдържание на суров протеин, калций и 

най-ниско на сурови влакнини, а тревостоят в състав звездан и червена власатка е най-

продуктивен. От изпитаните пасищни смески най-високодобивна е смеската звездан + 

ливадна метлица, а от самостоятелните посеви - тръстиковидната власатка, следвана от 

червената власатка и бялата полевица. 

Изследвано е влиянието на биоторовете Лумбрикал и Лумбрекс върху основният 

химичен състав и енергийната хранителна стойност на тревостой от звездан и червена 

власатка и е установено положителното им влияние върху качеството на фуражната маса, 

което ги определя като ефективни за органичното земеделие и полезни за околната среда. 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ДЪРВЕСНИ И 

ДРЕБНОПЛОДНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ И ОТБОР НА ПОДХОДЯЩИ СОРТОВЕ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ 

В проучваните региони на Дряново, Трявна, Троян, Априлци и Балканец е 

установен значителен набор от представители и голямо разнообразие на форми джанки, 

череши, ябълки и круши. Изследвани са основните биологични особености и 

морфологични характеристики на дърветата. Установено е проявлението на 

икономически важните болести. Събрани са проби от плодове и са проучени в 

лабораторни условия техните качества и химически състав. Отбрани са ценни форми от 

наблюдаваните овощни видове. 

Наблюдават се представители от сортотипа на Кюстендилската синя слива. През 

2019 г. в отделни местообитания, дърветата са много добре натоварени с плодове, но 

поради шарка плодовете опадат преждевременно и плододаването е слабо. Отбрани са 

форми, при които плодовете достигат беритбена зрялост без да окапват и влошават 

качествата си. Намерени са три интересни форми от местните растителни ресурси на 

сливата и джанката. 

По-голямата част от наблюдаваните в района представители от генетичните 

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

зрялост през октомври. Често срещани в Троянския регион, са сортовете: Чешка момина, 

Зелена зимна, Джонатан Троянка, Канадска ренета, Английска зелена, Кожеста ренета, 

Айвания, Йововка, Златна пармена, форми от групата на Шекерката, Лимонката, 

Перушата и редица други местни форми. Някои от тях като, Чешка момина, Канадска 

ренета, Джонатан, Английска зелена, Белурки, Шекерки и Лимонки са разпространени 

във всички части на обследвания район, докато други имат по-специфично, локално 

разпространение в отделни месторастения.  

В колекционната сливова градина на Дряново се поддържат и изпитват 15 форми, 

отбрани от местните растителни ресурси. Установени са форми с повишена устойчивост 

на болести, подходящи за биологично плодопроизводство. Поддържат се и изпитват 35 

интродуцирани сливови и 15 джанкови сорта. Установени са основните им биологични и 

морфологични особености и качествата на плодовете. Проучена е възприемчивостта им и 

степента на проявление към болестите: червени листни петна, ръжда, сачмянка и шарка. 
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Общо в сливовите селекционни градини се поддържат и се изпитват 360 хибридни 

растения. Установени са форми толерантни на основните болести. Излъчени са 9 елита. 

Поддържат се и се проучват 6 интродуцирани черешови и 2 вишневи сорта. В 

демонстрационно насаждение се изпитват 10 интродуцирани ябълкови сорта. Поддържат 

се малиновите сортове: Виламет, Мийкър, Самодива, Магдалена, Троянски бисер, 

Марлборо Нюбург, Ес. позлата, Херитидж, Люлин, Зева, Аутумн блис, Шопска алена, 

Български рубин, Туламин, и Шонеман. Проучени са основните фенологични особености 

от развитието им. В колекционно насаждение се отглеждат къпиновите сортове: Блек 

Сатин, Хулторнлес, Дирксен, развиващи се добре при конкретните условия. Поддържа се 

насаждение от сортове касис с произход Германия, Беларус, Швеция, Русия и Канада. 

Установена е чувствителността им към антракноза и американска брашнеста мана.  

Отглеждат се и се проучват плодово-лекарствените култури арония, облепиха, 

хеномелес.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО – ПЛЕВЕН 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СОРТОВИЯ СЪСТАВ ПРИ ЛОЗАТА ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА 

ХИБРИДИЗАЦИЯ, КЛОНОВО-САНИТАРНА СЕЛЕКЦИЯ И ИНТРОДУКЦИЯ 

В направление хибридизация се извършва проучване на стопанските качества на 

новоселектирани десертни елитни хибридни форми. С много добри стопански качества 

през настоящата година се отличават елитните хибриди Б 16-24, Б 16-31 и Б 17-28. 

Данните от механичния анализ на грозда и зърното показват, че специфичните 

дегустационни характеристики на проучваните хибриди ги представят като подходящи за 

консумация в свежо състояние. През 2019 г., от ИАСАС са утвърдени и три 

новоселектирани десертни сортове лози – Найден, Йоанна и Миро. В направление клонова 

селекция е проведено сравнително ампелографско проучване на 5 български и 6 

интродуцирани клона от различни винени сортове. Всички изследвани показатели, 

касаещи действителната родовитост и добива при изследваните клонове са в границите на 

изискванията към винените сортове лози. С по-високи стойности по тези показатели се 

отличават клоновете Просеко ESAV19, Албана Р4 и Мискет врачански 9/5. През 2019 г. в 

това направление са утвърдени и два нови клона - Мискет Отонел N10 и Гъмза N5. През 

настоящата година продължава изследването на стопанските качества 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 Феркал. Подложката СО4 (контрола) се характеризира с най-

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

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. От проучването се установява, че филизенето индуцира най-добро 

развитие на зърната при сортовете Велика и Ряхово, а колтученето при Дунав. При всички 

изследвани сортове, вариантите с приложени зелени резитби, формират по-висок процент 

гроздове клас „Екстра“ спрямо контролите. 

 

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ – СОФИЯ 

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СОРТОВЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ДЕКОРАТИВНИТЕ 

РАСТЕНИЯ, С ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

Проектът е разработен чрез прилагане на мултидисциплинарен подход и в 

международно сътрудничество с изтъкнати специалисти от Холандия и Полша. 

Патентовани са 4 нови български сорта цветя: 1 сорт мини карамфил, 1 сорт гладиол, 1 

сорт далия и 2 сорта хризантема. За опазване на биоразнообразието се поддържа богат 
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генофонд от интродуцирани и местни видове, и създадени в института сортове 

декоративни растения - мини карамфил, хризантема, рози, саксийни и листно-декортивни 

видове, едногодишни и многогодишни цветя, лечебни растения, луковични и 

грудколуковични цветя, декоративни дървета и храсти, и диви видове, в общо 15 

колекции:  

- 12 in vivo колекции с 1573 образци от 436 вида, 592 сорта и 247 хибридни форми;  

- 2 ex situ колекции с 25 диви вида от 10 защитени вида от сем. Plumbaginaceae (род 

Limonium и род Goniolimon) и 15 диви вида карамфил;  

- В колекция in vitro са 102 образци от 31 вида и 55 сорта от: саксийни цъфтящи и 

листно-декоративни видове, видове за отрязан цвят - хризантеми, карамфил, 

лилиум, гладиол и др.  

Разработени са и приети от Научен съвет 8 протокола за микроразмножаване на 4 

вида змийска трева, 2 сорта ехинация, мандевила и похистахис. Разработват се протоколи 

за in vitro отглеждане на ангелония, далия, гладиол, саксийни култури и други 

декоративни видове. Чрез разработени моделни in vivo и in vitro стрес системи са 

получени ценни резултати за толерантността на циния, тагетес, петуния, агератум, салвия 

към засушаване. Изпитани са редица екологично чисти торове и са определени 

оптимални норми на торене при мини карамфил, винка, импатиенс, петуния, пламък, 

хризантема и др. Получена е нова информация за процесите на програмирана клетъчна 

смърт, свързани с реакцията на растенията към абиотичен и биотичен стрес. Разработките 

допринасят за подобряване качеството на цветната продукция чрез: разнообразяване на 

сортовия състав от декоративните видове с нови български сортове цветя, подобряване 

методите на размножаване, изясняване на основни процеси на растежа и развитието в 

условия на биотичен и абиотичен стрес и при адаптация на видовете, разширяване на 

разбирането за физиологичните механизми на стрес реакцията и ролята на 

програмираната клетъчна смърт при развитието, и в защитната реакция срещу патогени и 

токсични вещества, прилагане на нови екологично чисти продукти за регулиране на 

храненето, оптимизиране и въвеждане на нови схеми за микроразмножаване.  

 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ – МАРКОВО 

СЕЛЕКЦИЯ НА НОВИ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНОФОНДА ОТ 

ОРИЕНТАЛСКИ И ЕДРОЛИСТНИ СОРТОВЕ ТЮТЮН ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

СОРТОВАТА СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 

Заложени са 83 цветни бутона от 12 генотипа тютюн, 32 с листни и 16 стъблени 

експланта от 8 хаплоидни растения от 4 генотипа. Отчетено е прорастване на 

предполагаеми дихаплоидни растения от 3 генотипа. Изведени са 5 КСО с 35 варианта 

ориенталски и 2 с 12 варианта едролистни тютюни. Заложени са 7 Контролни питомници 

с 32 варианта ориенталски и 2 с 14 варианта едролистни тютюни. В селекционен 

питомник са изпитани 95 ориенталски и 40 линии Бърлей и Виржиния; в хибриден 

питомник са включени 81 ориенталски и 29 едролистни образци в F1 - F4 и са направени 

нови 30 хибридни комбинации; колекционен питомник – в работни колекции и за 

опазване на генофонда от тютюн са заложени 74 сорта ориенталски и 18 сорта 

едролистни тютюни.  

Извършени са биометрични измервания, определени са режимите на сушене, 

добива и качеството на тютюн. Осигурена е суровина за получаване на продукти с био-

протекторна насоченост. 

Направена е сортоподдържаща селекция на етап ОИР - Сoker 254, Соker 347 и 

Линия 825; етап СИП - Хан Тервел 39. Изолирани са необходимите елитни растения и са 

прибрани необходимите семена. 

Произведени и сертифицирани са: 

- Базови семена: Крумовград  58 – 90 кg – преизпълнение със 4 кг; Крумовград 90 

– 70 кг – преизпълнение с 10 kg.; Крумовград 58 – 40 kg (биологично производство). 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

30 

 

- Семена от сертифицирани хибриди: Сорт Виржиния 0454 - произведени са 8,100 

kg; Сорт Виржиния 0514 – произведени са 3,500 kg. 

 

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ, 

КАЗАНЛЪК 

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 2019 г. е създадено ново представително насаждение от: Бял риган – сорт 

Късна форма, Кс Хеброс 55, сорт Хеброс; 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 Байкал, Кс Байкал 

10 и др. Проведено е сравнително изпитване на биологичните и стопански качества на 

кандидат сортовете лавандула С1, Д11 и Ю1 в районите на Добричка, Шуменска и 

Ямболска област. От проведените биометрични измервания е установено, че в районите 

на Добрич и Ямбол с най-силно развитие се отличава кандидат сорт С1, а в района на 

град Шумен – Ю1. През настоящата година е създаден нов колекционен участък със 

стационарно капково напояване. В него са включени предимно образци от градински чай 

- 40 бр. с 322 растения и 27 образци многогодишна чубрица. Към новия колекционен 

участък спадат и сборни популации от ехинацея, сератула, розмарин, медицинска ружа, 

непета и сладък корен. Определени са in vitro техники, които могат да бъдат използвани 

за разрешаване на проблеми в селекцията на роза. Определен е видовият състав на 

плевелите в опитните площи от маслодайна роза и лавандула. Изпитани са хербицидите 

кломазон, пендиметалин, хлорсулфурон, 2,4 Д, аклонифен, КВ /арелекс/ и комбинации от 

тях. Хербицидите са внесени почвено, преди вегетация на културите, при лекарствените 

след сеитбата преди поникване и преди залагане на резниците от лавандула и градински 

чай. Направено е сравнително изпитване при водна и парна дестилация на N. 

transcaucasica (Nepeta A) и N. cataria (Nepeta B). При кавказката непета има съществени 

различия при извличането на етерично масло чрез водна и парна дестилация. При водната 

дестилация се получава 28% повече етерично масло, а при непета катария разликите при 

двата вида дестилации са несъществени в рамките на 5%. Установено е, че ароматичните 

продукти от Rosa alba L. съдържат изключително ниски нива на фенилпропаноид и са 

подходящи за козметиката и фармацията. През 2019 г. е извършено агроекологично 

изпитване на сортове и популации от бял риган (Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) 

Ieswaart) в условията на Източните Родопи. Определен е добивът на свежа маса цвят и 

съдържанието на етерично масло на проучваните произходи бял риган, като съществени 

различия между вариантите не са установени. 

 

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА – ПАВЛИКЕНИ 

СЕЛЕКЦИЯ НА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ (СОЯ, ГРАХ, ЛЕЩА, БОБОВИ 

ТРЕВИ) И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ КОНВЕНЦИОНАЛНО И 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА СОЯ 

Проучен е селекционен материал от 187 линии соя от F2-F12 в направление 

продуктивност, ранозрелост, сухоустойчивост, устойчивост на болести, както и 11 броя 

селекционни линии от леща, 16 линии зимен и 24 линии пролетен фуражен грах. 

Извършена е сортоподдържаща селекция на 4 сорта соя, като са произведени 168 kg 

авторски семена и са заготвени общо 3000 kg ПБ семена от сортовете Авигея, Ричи, Роса 

и Сребрина.   

В F4 генерация на 9-те проучвани кръстоски са отбрани общо 41 рекомбинантни 

линии, съчетаващи високи стойности по: маса на 1000 семена, добив на семена от 

растение и жътвен индекс. В три от кръстоски са отбрани 12 линии, характеризиращи се 
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с много висока маса на 1000 семена (> 230 g).  

Проведен е отбор на трансгресивни форми в няколко селекционни направления в 

F2 генерация на кръстоските на сорт Атланта с Romantika, Isidor и Houta. Най-висока 

степен на трансгресия по признаците жътвен индекс, брой и маса на семената от 

растение са наблюдавани за F2 популацията на кръстоската Atlanta х Isidor. В 

селекционният питомник в генерациите от F2 – F12 e извършена оценка на растителен 

материал от 42 хибридни комбинации, като са отбрани 117 елитни растения и са 

реколтирани 14 линии.  

От КИЛ ІІ година, четири линии соя превишават средния стандарт, а най-

високодобивна е линия №8 с добив от 409 kg/da. 

Резултатите от тригодишно изпитване на 4 линии леща в периода 2017-2019 г., 

показват че линия №3 е най-високодобивна с вегетационен период 130 дни и маса на 

1000 семена 46 g. 

През годината са проучени 10 линии зимен фуражен грах в контролен питомник с 

продуктивност от 180-225  kg/da. 

В контролен питомник са реколтирани 5 изравнени, високопродуктивни линии 

пролетен фуражен грах с добив от 202-250  kg/da, с вегетационен период от 106-108 дни 

и добра устойчивост на полягане и болести. 

Директното подсяване на деградирали пасищни тревостои с червена детелина и 

еспарзета води до най-добри резултати по отношение участие на бобовия компонент в 

тревостоя. Наблюдаван е значителен ефект на генотипа върху резултата от подсяването 

на тези видове. 

Отчетените стойности за редуцираната гъстота при отделните варианти на първа 

дата на сеитба, могат да се приемат като минимален допустим праг, под който гъстотата 

на посева не бива да пада, а именно – 9-10 растения/m2 за 70 cm междуредие; 14-15 

растения/m2 за 45 сm междуредие и 21-25 растения/m2 за 25 сm междуредие. 

При първа дата на сеитба сорт Авигея, засят при междуредово разстояние 45 cm 

формира най-голям брой грудки (119,67 на 1 растение) с най-високо тегло на грудковата 

маса (3.70 g/растение). Сортовете се подреждат: Авигея > Изидор > Ричи. 

Хербицидите Базагран 450 СЛ, Корум, Клеранда и Екопарт Турбо приложени 

еднократно в стандартни и внесени двукратно, последователно в намалени ½ дози, не 

оказват фитотоксичен ефект при тествания сорт соя - Ричи.  

 

III.1.2. НАПРАВЛЕНИЕ „ЖИВОТНОВЪДСТВО“   

В това направление се разработват 30 броя научноизследователски проекти от 9 

СЗ, насочени към: 

1. Съхранение, проучване, поддържане и обогатяване на животинския генофонд в 

България.  

2. Разработване на селекционни и развъдни програми за дългосрочно съхранение и 

запазване на биоразнообразието от аборигенни породи и аквакултури. Оценка на 

адаптационния капацитет. 

3. Оценка на качеството на фуражите и усъвършенстване на технологиите за 

производство. 

4. 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 за намаляване на 

екологичния отпечатък от животновъдството. 

7. Предлагане на механизми (чрез анализи, оценки и база данни) за повишаване на 

конкурентоспособносттта на животновъдството. 

8. Оценка на състоянието на рибните и нерибни ресурси в българската акватория 

от Черно море. 
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ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ, КОСТИНБРОД 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ 

ПАРАМЕТРИТЕ НА СЕЛЕКЦИОННИТЕ И РЕПРОДУКТИВНИ ПРИЗНАЦИ ЗА 

ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ОВЦЕВЪДСТВОТО 

При проучване на генеалогичната структура на стадото от Ил дьо Франс (ИДФ) не 

се наблюдава ясно изразена диференциация между линиите, въпреки съществуващите 

достоверни разлики при някои от изследваните признаци. При екстериорни изследвания 

на овце от породата ИДФ е установено, че възрастта на овцете влияе високо достоверно 

върху изменението на живото тегло и екстериорните измерения.  

Проучен е ефектът от „впръскването на кръв” от породата Лакон в Синтетична 

популация българска млечна (СПБМ). Липсата на съществени разлики в екстериорните 

измерения и живото тегло на 2.5 г. показва, че това не води до промяна в типа на 

животните. Не е установен ефект на „впръскването на кръв” и върху млечността и 

плодовитостта. При физикохимичния и биохимичен анализ на млякото от СПБМ и 

кръстоските й с Лакон е установено достоверно влияние на кръстосването върху 

мазнините и сухото вещество, и достоверни изменения в мастнокиселинния състав при 

палмитиновата, ваксеновата и алфа-линоленовата мастни киселини. 

При проучване ефекта на типа на оагване върху млечността за бозайния период е 

установена достоверна липса на такъв ефект върху 120-дневната дойна млечност.  

Приложена е нова за страната линейна оценка на морфологията на вимето при 

овце и е сравнена с традиционно използваната. Установен е високо достоверен ефект на 

постановката на цицките и степента на разделяне на половинките на вимето върху 

млякото за деня на контролата. 

Проведен е анализ на основните репродуктивни показатели на овце от породи с 

различни продуктивни направления и изпитване на съвременни биотехнологични методи 

от асистираната репродукция. При изпитване възможностите на трансректалната 

ехография за диагностика на ранна бременност при овце от породата Ил дьо Франс е 

установено, че гестационната фаза влияе достоверно върху точността за 

диагностицирането на ранна бременност. Установен е достоверен ефект на времето и 

диетата върху размера на фоликулите. От получените резултати при изпитване на две 

схеми - с 6 дневен престой на тампоните спрямо схемата със 7 дневен престой, се 

препоръчва 6 дневния престой. Установено е, че възрастта на овцете оказва достоверно 

влияние върху продължителността на бременността.  

При сперматологични изследвания на еякулатите и криорезистентност на 

сперматозоидите е установено достоверно по-слабо намаление в мотилитета на 

сперматозоидите от ИДФ кочовете спрямо тези от СПБМ, което определя тяхната по-

добра криотолерантност. Установено е вредно въздействие на ниските температури върху 

сперматозоидите, поради което еякулатите от кочове Лакон не са подходящи за 

дългосрочно съхранение. Ниските температури на криоконсервация оказват вредно 

влияние върху структурите на сперматозоидите и при кочовете от СПБМ и Софийската 

порода. 

Проучването върху генетичния полиморфизъм в локуса на FecB гена (отговарящ 

за многоплодието) при овце от СПБМ показва, че те не са носители на мутантен алел, а са 

с хомозиготен генотип FceB++. 
 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ПРЕЖИВНОТО 

ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Проучен е необходимият брой заети лица в млечни говедовъдни ферми в България 

на базата на разработен регресионен модел. Установено е, че броят на заетите лица 

варира в зависимост от прилаганите технологии и интензификацията на производствения 

процес, а комбинацията от отглеждане на млечни крави и фуражопроизводство води до 
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по-добро уплътняване на работното време.  

Разработен е разчет на паричните потоци от основната дейност на две млечни 

говедовъдни ферми с различен размер на стадата. Увеличаването на размера на млечното 

стадо води до по-висока рентабилност и по-ефективно използване на трудовите ресурси. 

Изследвани са някои от факторите, влияещи върху брутната добавена стойност 

(БДС) в селското стопанство и броя на земеделските стопанства в България. Установено 

е, че съществува достоверна разлика в БДС от селското стопанство преди и след 

присъединяването на България към ЕС като разликата се появява с лаг от 1 година след 

присъединяването. С увеличаването на броя на заетите лица с висше образование в 

аграрния сектор, БДС в селското стопанство достоверно се увеличава и обратно.  

Най-важните проблеми, свързани с дейността на млечните говедовъдни ферми са: 

недостатъчен достъп до кредити, високи цени на суровините, ниска изкупна цена на 

продукцията, трудности при продажбата на продукцията, напускане на персонала, 

затруднения с намирането на подходящ персонал, трудности при осигуряването на 

ветеринарни услуги.  

Проучена е структурата на инвестиционните разходи в млечни овцевъдни ферми и 

е установено, че най-голям среден дял заемат инвестициите за покупка на животни (26 

%), следвани от тези за земя (25 %) и за покупка на селскостопански постройки (24.80 %).  

От изходящите парични потоци, генерирани в изследвани млечни овцевъдни 

ферми, най-голям дял имат тези за труд (от 30,8 % до 50,5 %) и за закупуване на фуражи 

(от 10,8 % до 47,3 %). Най-голям дял от входящите парични потоци заемат продажбите на 

овче мляко (от 32 % до 54,8 %), следвани от продажбата на агнета (от 23,6% до 38,4%) и 

субсидиите (от 17 % до 27,7 %). 

Установено е, че от заетите лица в проучвани млечни овцевъдни ферми най-голям 

дял заемат наетите лица на трудов договор – 41 %, следвани от собствениците – 32% и 

неплатените семейни работници – 27 %. От заетите лица 77.3 % са мъже и 22.7 % са 

жени. С основно или по-ниско образование са 45.5% от лицата, 36.3% са със средно 

образование, а висшистите са 18.2 %. От заетите лица 18.2 % са посетили курсове за 

професионална квалификация.  

 

ПРОДУКТИВНОСТ НА КОНЕТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ГЕНОФОНД В 

ДИСЦИПЛИНАТА НА КОННИЯ СПОРТ 

Създадена е база с данни от проведените състезания в дисциплината прескок на 

конете, взели участие през 2018 г. Информацията се отнася за три категории: деца и 

юноши до 14 г.; деца и юноши до 18 годишна възраст и мъже/жени. Останалите 

параметри, които са включени в извадката са: име на коня, клас в който участва с 

височина на изпитанията, наказателни точки, време за преодоляване на паркура (при 

наличие на бараж, отново време за преодоляването му), наказателни точки и класиране. 

Цялостната информация е предоставена от Българска федерация по конен спорт /БФКС/.  

От броя на регистрираните породи коне у нас (в това число интродуцирани породи 

коне, както и тези развъждани в страната ни) e видно, че породите Български спортен кон 

и Източнобългарски кон са сред водещите породи, участващи в национални състезания.  

Изготвен е статистически анализ за периода 2015-2019 г., който обхваща броя на 

проведените международни и национални състезания по дисциплини, които се провеждат 

в България (конкур ипик, обездка, всестранна езда и издръжливост), броя на 

регистрираните състезатели в различните категории и коне. При всичките показатели е 

налице тенденция към увеличаване на общия брой. Между отделните категории по 

дисциплини и години при провеждащите се национални и международни състезания, 

както и при регистрираните ездачи има вариране в броя, но в крайния общ брой се 

наблюдава завишаване с всяка следваща година. Използваните данни са по информация 

на Международната федерация по конен спорт /FEI/ и Българската федерация по конен 

спорт /БФКС/.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАРВИТЕ НА ЧЕРНАТА МУХА (HERMETIA ILLUCENS) 

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 (ежеседмично), консумация 

на фураж (ежедневно) и брой на умрелите птици (ежедневно). Въз основа на тях са 

изчислени темпа на растеж, прираст, разход на фураж за кг живо тегло и смъртност. След 

достигане на 5 седмична възраст е извършен кланичен анализ на 10 броя пилета от всяка 

изпитвана група. Установено е достоверно влияние от включването на шрот от черна 

муха върху живото тегло, прираста и темпа на растеж, които са най-високи при групата, 

консумирала пълномаслен шрот. При тази група се установява най-нисък разход на 

фураж/kg прираст, в сравнение с останалите две. Шротът от ларвите на черната муха води 

до достоверно увеличение на теглата на кланичните трупчета и рандемана при двете 

опитни групи в сравнение с контролната. Месото на пилетата, консумирали пълномаслен 

шрот, се характеризира с достоверно по-ниски стойности на pH24, значително по-светъл 

цвят и по-слаба водозадържаща способност. Установява се достоверно намаление на 

мускулната влага в гърдите на групата с обезмаслен шрот. При бутчето на двете опитни 

групи се установява достоверно по-високо количество протеин и намаление на влагата.  

 

ФУРАЖНИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ХРАНЕНЕТО НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ – ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА И 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА 

По задача „Нови и нетрадиционни фуражи за непреживни животни и птици – 

адитивно хранене, отпадъчни продукти, натурални източници на БАВ, ензими и други“ е 

проследен ефекта от добавката на изсушени гроздови джибри (1 % и 3 %) и изсушен цвят 

от растението Tagetes vulgaris (0.25 % и 0.50 %) върху продуктивността на кокошки 

носачки и добавката на фитогенния продукт ADICOX (400 g/t фураж) в целодажбените 

гранулирани смески на отбити зайци. Установено е достоверно повишаване на цвета на 

яйчния жълтък (P<0.001) при птиците, получавали 0.25 % и 0.50 % Tagetes vulgaris. 

Добавката на 0.50 % Tagetes vulgaris достоверно понижава съдържанието на общ 

холестерол в яйчния жълтък. Птиците, получавали 3 % гроздови джибри и 0.50 % Tagetes 

vulgaris в дажбата са с по-висока оплодяемост нa яйцата. От експеримента със зайци са 

направени изводи за оптимален биологичен и продуктивен ефект при групата, получавала 

фитопатогенния продукт ADICOX. 

По задача „Превенция на опасностите от микотоксини при хранене на 

селскостопанските животни и птици със зърнени суровини и комбинирани фуражи” е 

проследен микотоксикологичния статус по време на прибиране на реколтата (2019 г.) на 

общо 62 броя проби от пшеница (n=25), ечемик (n=22), царевица (n=10) и слънчоглед 

(n=5), предназначени за фураж и доставени от шест района на Република България. 

Микотоксините, поразяващи изследваните фуражни суровини, принадлежат към родовете 

Fusarium и Aspergilus. Основният контаминант при пшеницата и ечемика е 

микроскопичната гъбичка Fusarium moniliforte. С цел откриване на по-модерни и 

съвременни техники от ELISA и традидиционните хроматографски методи за определяне 

на микотоксини във фуражните суровини е стартирано разработването на нов метод на 

базата на наноструктурирани полимерни мембрани от полиетилентерефталат. 

Приложени на практика, придобитите по проекта знания могат да имат принос за 

подобряване на продуктивността и здравния статус на селскостопанските животни и 

птици, както и за повишаване на биологическата и икономическа ефективност от 

храненето им.  



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

35 

 

 

ИЗПИТВАНЕ НА НЯКОИ НОВИ БИОГЕННИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ И 

ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛ НАД ВАРОАТОЗАТА 

Проведено е изпитване на лечебния ефект на новите биогенни препарати 

„Бисанар“, „Бипин-Т“, оксалова киселина и „Имуностарт херб“ и технологичните им 

въздействия срещу вароатозата в условията на практиката, както и към установяване на 

антиоксидантна активност на пчелни продукти. Изпитан е ефекта на нов иновативeн уред 

за студено изпаряване на биогенни лекарствени средства. Определени са 

физикохимичните свойства и антиоксидантната активност на пчелен мед. 

Установено е че, глицерино-оксаловата смес показва изключително висока 

противоакарна активност и единствена постига прицелната предзимна опаразитеност под 

2%, в сравнение с останалите изпитвани средства; препаратът „Бисанар“, прилаган на 

пчелин „Бряста“, не оказва лечебно въздействие, независимо от броя на третиранията с 

него, за разлика от изпитването му в Костинброд; „студеното“ изпаряване на етерично-

маслени разтвори не показва лечебно въздействие, при съществуващото състояние на 

уреда; препаратът „Имуностарт Херб” показва стимулиращо въздействие спрямо силата и 

количество на отгледаното пило, и реализира по-ниска опаразитеност на пчелните 

семейства с вароатозен акар; резултатите от изследваните физикохимични показатели на 

монофлорни видове пчелен мед (липов и рапица) съвпадат с границите на вариране на 

съответния вид мед и са тясно свързани с ботаническия състав на меда. Всички 

изследвани проби се характеризират с ниско съдържание на ХМФ и добро качество. По 

отношение на антиоксидантната активност са установени корелационни зависимости 

между показателите DPPH и FRAP при мед от рапица и между DPPH и общи полифеноли 

при липовия мед. 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗВЪДНИЯ ПРОЦЕС 

ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКО СИВО ГОВЕДО 

Установени са по-малко от 20 заложени генеалогични линии в животните от 

Българското сиво говедо, което според критериите на ФАО определя популацията при 

женското поголовие като уязвима, а по отношение на мъжките разплодници в критично 

състояние. Извършени са 3606 броя бонитировки, 4346 оценки по морфологични белези и 

са включени в разплод 654 млади женски животни в развъден период. Извършен е 

микросателитен анализ (STR анализ) на 67 животни от Българско Сиво говедо, от които 9 

мъжки и 58 женски индивиди. Установени са ДНК профилите между 5 родоначалника и 

13 синове. Осигурени са генетични оценки на минимум 3 сина на всеки водач на 

генеалогична линия. Установената релация бащи – синове е включена веднага за 

практическо приложение при управление на развъдния процес и недопускане на 

непланиран инбридинг. Извършва се моделна обработка на данните чрез прилагане 

принципите на йерархичен, гнездови и ротационен принцип на използване на мъжките 

разплодници. 

 

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АДАПТАЦИОННИЯ 

КАПАЦИТЕТ ПРИ ОВЦЕТЕ 

Проучена е връзката между надбъбречния и левкоцитния отговор към стрес, 

вследствие на стрижба при две породи овце. Основните параметри, определени в това 

проучване, са динамиката в нивата на кортизола и съотношението неутрофили: 

лимфоцити (N/L) при лактиращи небременни овце от Синтетична популация българска 

млечна (n = 20) и бременни овце от породата Ил дьо Франс (n = 20) по време на стрижба. 

Нивото на кортизол при овцете от Синтетична популация българска млечна е по-високо 

непосредствено след стрижба (P <0,001) в сравнение с овцете от породата Ил дьо Франс. 

Има доказан спад в нивата на плазмения кортизол при овцете от Синтетична популация 

българска млечна 3 часа след началото на стрижбата, докато при другата порода се 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

36 

 

наблюдава само тенденция за спад в плазмените нива на кортизола. Не се установява 

пропорционално увеличение на съотношението N/L спрямо повишението на кортизола 

при овцете от порода Ил дьо Франс по време на излагане на стрес чрез стрижба. Степента 

на увеличение на съотношението неутрофили към лимфоцити при по-реагиращите на 

стрес овце е по-малка от тази при по-слабо реагиращите овце. Има ясно изразени 

междупородни различия по отношение на връзката  съотношение N/L и стрес-

реактивността след стрижба. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОАКТИВАТОРИ С ЕСТЕСТВЕН И СИНТЕТИЧЕН 

ПРОИЗХОД ПРИ СВЕЖА И ЗАМРАЗЕНА/РАЗМРАЗЕНА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ ОТ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

През отчетния период е изследвано влиянието на различни антиоксиданти върху 

морфо-функционалното състояние при in vitro съхранение и са проучени морфологичните 

промени (акрозомални нарушения, олигоспермия, наличие на цитоплазматични 

мехурчета и др.) в прясна и дълбоко замразена семенна течност от селскостопански 

животни. Изследван е ефектът от добавката на антиоксидантите метионин, ресвератрол 

или карнитин към разредителя за размразяване, върху сперматозоидите (подвижност, 

аномалии, интегритета на ДНК) и параметрите на оксидативния стрес (липидна 

пероксидация (LPO)), общи нива на глутатион (tGSH) и антиоксидантния потенциал на 

(AOP) на сперма от говеда след процеса на замразяване-размразяване. Използвана е 

замразена семенна течност от три бика, общо 60 дози. Всяка доза съдържа ~ 7006  

сперматозоида в 0.250 ml пайета. Обработката на семенната течност след размразяването 

е извършена в рамките на 30 мин. Добавянето на антиоксиданти (7,5 mM дози карнитин и 

ресвератрол) подобряват субективната подвижност на сперматозоидите. Всички 

антиоксиданти при 2,5 и 7,5 mM водят до по-ниски пропорции на сперматозоиди с 

анормална морфология и увредена ДНК от тези на контролата, с изключение на 

ресвератрол 2,5 mM в морфологията на спермата. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, СТАРА ЗАГОРА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗХОДНИ ЛИНИИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ГЕНОФОД ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА АУТОСЕКСИНГОВИ ХИБРИДИ  

Изследвана е продуктивната характеристика на различни аутосексингови 

комбинции с възможност за използване при биологичното производство. Проучени са 

продуктивните признаци на родителските форми - изходни линии кокошки от 

общоползвателно направление, отглеждани в ЗИ, Стара Загора. Извършено е проучване 

на създадени пет нови аутосексингови хибридни комбинации по цвят на оперението за 

яйца и са анализирани всички показатели - носливост, цвят на оперението, 

морфологичните качества на яйцата – маса на яйцето, маса на черупката, маса на 

жълтъка, индекса на жълтъка. Проучено е поведението на аутосексинговите хибриди за 

изява на комфортното поведение.    

Установен е ефектът на хетерозиса по показателите жива маса на едномесечна 

възраст, възраст на полова зрялост, средна маса на яйцата, показателя яйчна 

продуктивност за 180 дни, преживяемост при всички хибридни форми.  

Извършена e фенотипна оценка и отбор на птиците по оперение при излюпване, 

която показва, че 96-98 % от пилетата в линия М (Корниш) са с бързо оперение, а при 

линия L (Плимутрок) - 78-79 % от пилетата са с бавно оперение. Проследени са и 

възпроизводителните способности на двете линии, проучен е ефектът на алелите от 

локуса К за бързо и бавно оперение върху растежа на маховите пера, степента на 

ювенилно линеене между 50- и 140-дневна възраст.  

Проведено е кръстосване на петли с генотип за бързо оперение (k+/k+) от линия М 

(Корниш) с кокошки с бавно оперение от линия L (Плимутрок) по определена схема с цел 

проверка за наличие на аутосексинг по скорост на оперението, установяване точността на 
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сексиране и проучване продуктивността на получената аутосесексингова бройлерна 

комбинация при смесено и разделно отглеждане. Извършено е сексиране на бройлерите 

по развитието на маховите и покривните перца на крилата при излюпване. При 

определяне пола на бройлерите е достигната точност 97,50 %.  

Извършен е кланичен анализ, при който са определени живото тегло преди клане, 

теглата на грила, на братфертига, на отделните части на трупа (гърди, бутчета, крила), 

теглата на ядимите вътрешности и на абдоминалните мазнини. Определени са рандемана 

на грила и на братфертига и съотношението на отделните телесни части. Резултатите от 

проучването демонстрират, че отглеждането на бройлерите разделени по пол допринася 

за повишаване на крайното живо тегло - с 6,9 % при женските и с 2,9 % при мъжките. 

Комплексната оценка за ефективността от разделнополовото и смесеното угояване, 

представена чрез индекса на продуктивността, показва с 13,57 % по-високи резултати при 

мъжките бройлери, отглеждани разделно в сравнение със смесено отглежданите. По-

добрата еднородност в крайното живо тегло на бройлерите, отглеждани разделно и 

намаленото вариране в теглата на грила и на разфасовките-гърди и бут ще облекчи 

процесите при кланичната обработка и ще спомогне за реализацията и задоволяване 

нуждите на дистрибуторската мрежа.  

Наред с показателите прираст, жизненост, оползотворяване на фуража и 

кланичните показатели, съществено значение има и икономическия анализ на резултатите 

от смесеното и разделнополово угояване на бройлерите. По-високата нетна 

възвръщаемост с 0,77 до 0,84 лв. е свързана главно с по-високите добиви от мъжките 

бройлери, което компенсира и по-високата консумация на фураж. В подкрепа на добрите 

финансови резултати, наблюдавани при мъжките бройлери e констатираният по-нисък 

индекс на разходите и по-висок индекса на ефективността съответно с 12,88-14,11 и 11,4-

12,4 пункта. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ НА НОВИ НАУЧНИ ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ЧРЕЗ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ГЕНЕТИЧНАТА И СРЕДОВА ВАРИАБИЛНОСТ  

От проведените проучвания и направените анализи е установено, че върху 

газообразуването основно влияние оказва състава на фуражите като фактор – 49.86 %. 

Третирането на комбинираните фуражи и целодажбените смески с добавки Рюманол, 

Biolife, Biobor като фактор оказва влияние - 23.49 %. Количеството на отделяния газ е в 

отрицателна корелация с неутрално детергентните влакнини r=-0.691- 0.758. 

Прилагането на адсорбент (зеолит клиноптилолит) при млечните овце повишава 

стойността на pH на торовата постеля с 0.05 pH-единици при ниско ниво на значимост 

(P<0.05), докато при млечните говеда понижава стойността с 0.13 pH-единици при ниско 

ниво на значимост (P<0.05). Зеолитът редуцира влагата в торовата постеля с 10.9% при 

млечните овце (P<0.001) и незначително с 3.3 % при млечните говеда (P=0.157). 

Третирането с бактериално-ензимния биостимулатор Micropan® Normal редуцира влагата 

в торовата постеля. Най-значително е намаляването на влагата при кокошките-носачки с 

35.4 % (P<0.001) и пуйките с 4.6 % (P<0.05). 

Използването на Panamin Detox и Panamin Animal като хранителни добавки в 

дажбата на животните влияе положително върху млечната продуктивност с висока степен 

на доказаност, високо достоверно повишава производството на млечен белтък и млечно 

масло. Използването на Panamin Detox като хранителна добавка в дажбата на животните 

влияе с тенденция на доказаност върху нивата на уреята в млякото, а Panamin Animal 

влияе високо достоверно. 

Добавянето на Panamin Detox и Panamin Animal в дажбата на животните влияе 

достоверно положително върху сиренарските качества на млякото, води до повишаване 

на икономическата ефективност и по-доброто усвояване на азот съдържащи компоненти. 
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С най-добри качествени показатели на млякото и признаци, характеризиращи 

коагулационната способност се отличават овцете с кръвност от породите Старозагорска 

овца и Лакон. С най-висок процент мастни вещества се отличават животните с кръвност 

62,5 % СПБМ, 12,5 % Старозагорска овца и 25 % Лакон - 7,33 %. 

Овцете с кръвност 75 % СПБМ и 25 % Старозагорска овца, продуцират мляко, което се 

отличават с най – твърд коагулум – 50 mm. 

 

ПРОБЛЕМИ НА ПОВЕДЕНИЕТО И СТРЕСА ПРИ ОВЦЕ И ПТИЦИ: ВЛИЯНИЕ 

НА НИВОТО НА ЕМОЦИОНАЛНА РЕАКТИВНОСТ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО, 

БЛАГОПОЛУЧИЕТО (WELFARE) И ПРОДУКТИВНОСТТА  

Продължено е концептуалното разработване на общите проблеми на поведение и 

стрес при селскостопански животни и птици – welfare проблеми, емоционална 

реактивност, стрес, ментални проблеми, толерантност към заболявания и др. Разработват 

се 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. Изследвани са възможностите за оценка на различни емоции и стрес при птици 

с различни проблеми на поведението – кълване на пера, повреди на гръдната кост и др. 

Анализирани са резултатите относно оценка на страховата чувствителност и връзката с 

хранителното поведение при овце. Направена е оценка на стреса и поведението (в т.ч. 

качествен състав на млякото) при животни от различни типове и подтипове темперамент. 

Анализирани са нови концептуални източници във връзка с някои когнитивни 

способности при селскостопански животни от различни типове темперамент.  

 

ЕФЕКТИ НА НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА 

ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИТЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ 

Изследвано е влиянието на пробиотиците ''Лактина'', B-act, Miya-Gold и 

пребиотика Immunobeta върху продуктивните и кланични показатели при пилета-

бройлери. Сформирани са групи от опитни и контролни животни, като на опитните са 

давани пробиотици и пребиотик, а на контролните храненето е стандартно. Контролирани 

са следните показатели: живо тегло на 1-, 10-, 28- и 42 -дневна възраст, среднодневен 

прираст, консумация на фураж, разход на фураж за kg прираст. Ежедневно са отчитани 

броят на отпадналите птици. В края на експеримента (на 42-ия ден) са отделени по 6 

пилета от група с живо тегло близко до средното, на които е извършен кланичен анализ, 

при който се проследява влиянието на изпитваните добавки върху кланичния рандеман, 

грила, разфасовките (гърди, бут крила и гръб) и абдоминалните мазнини.   

Проучено е и влиянието на пребиотика „Actigen” върху продуктивните и кланични 

показатели при пилета бройлери ROSS и възможността за изключването на 

антибиотиците и витамините при угояването. Установено е, че пилетата получавали във 

фуража пребиотик имат по-висока крайна жива маса, по-добра конверсия на фуража и по-

висок Европейски фактор за ефективност на производството (EPEF). 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИИ НА 

ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ /СН4 И СО2/ ОТ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ПРИ РАЗЛИЧНИ 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ  

През отчетният период са извършени анализи на различни сортове зърнени 

фуражи – пшеница, ечемик и царевица. Анализирани са 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. инкубиране са 

установени при Субел - 143,00 dm/ml, а най-ниски при Ком ил фо – 108,32 dm/ml. При 48 

ч. инкубиране при Ком ил фо са получени най-високи стойности - 172.65 dm/ml, а най-
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ниски при Авеню. 

Най-високи стойности за продуцираните количества газ при 24 ч. и 48 ч. 

инкубиране са установени при ечемик сорт Казанова – 186,52 dm/ml и 206,39 dm/ml. 

Значително по-ниски са стойностите на отделените количества газ при сорт Краси – 

152,38 dm/ml и 168,37 dm/ml при двете нива на инкубиране.   

Продуцираните количества газ при 24 ч. и 48 ч. инкубиране са с близки стойности 

при сортовете Кнежа и Канзас. При сорт Феерия при 48 ч. инкубиране са отделени 

значително по-голямо количество газ в сравнение с 24 ч. – 194.00 dm/ml и 148.68 dm/ml. 

Данните за смилаемост на пшеницата и царевицата са с близки стойности – 90-

92%. По-ниска е смилаемостта при ечемика – около 85%. Разликите в смилаемостта 

между различните сортове са много малки и незначителни. 

Днните за НДФ и КДФ са с близки стойности при царевицата и пшеницата. 

Значително по-високи са те при ечемика. 

 

ГЕНЕТИЧНА ИЗМЕНЧИВОСТ НА ИНТРОДУЦИРАНИТЕ МЕСОДАЙНИ 

ПОРОДИ ОВЦЕ, РАЗВЪЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ 

Проучването е насочено към отчитането и анализирането на генетичните 

параметри на селекционните признаци плодовитост и живо тегло на различна възраст при 

овцете от стадата на породите Ил дьо франс и Мутон Шароле, развъждани в ЗИ, Стара 

Загора и ИЖН, Костинброд. 

Установени са незначителни и ниски до средни стойности на херитабилитета, 

повторяемостта и генетичните корелации на анализираните признаци плодовитост и живо 

тегло. Получените резултати илюстрират ниска генетична детерминираност на 

варирането и по-съществено влияние на факторите на средата, което предполага слаба 

ефективност на масовата селекция по фенотип. Проведените контроли на селекционните 

признаци до 18-месечна възраст не са обективен показател за последваща по-висока 

продуктивност, т.е. не могат да служат за ранна преценка и прогноза за тяхното 

изменение, което е свързано с провеждането на прецизен отбор на включваните за 

разплод в стадото женски животни.    

Изследвани са кланичните показатели на агнета от СПБМ и 50 % кръстоски с Ил 

дьо Франс и Мутон шароле. Вливането на кръв от месодайните породи в СПБМ води до 

повишаване на кланичния рандеман; по-високо тегло на месото и по-ниско на костите; 

по-голяма площ на мускулното око; по-висок коефициент на месодайност; изменение на 

линейните измерения на кланичните трупчета в посока намаляване дължината и 

увеличаване обхвата на бута. Установени са високи, значителни и умерени корелации 

между кланичните показатели при леки и тежки агнешки трупчета.  

 

ХРАНЕНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ, ПОЛУЧАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОТДЕЛЯНЕТО НА 

ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ И АЗОТ В ОКОЛНАТА СРЕДА 

През отчетния период е проведено проучване на влиянието на азотното торене на 

царевица – хибрид Кнежа 560 и ечемик за зърно - сорт Веслец върху протеиновото 

съдържание в зърното. Извършено е изследване на включването на зърно, получено при 

различни варианти на торене – с или без азотен тор в концентратните смески на различни 

категории животни – агнета, лактиращи овце и птици. При отглеждането на царевицата и 

ечемика е внасян азотен минерален тор с 12 kg активно вещество на декар.  

При извършените анализи на химичния състав на зърното от царевица и ечемик се 

установява повишаване на съдържанието на суров протеин при вариантите с торене с 

азотен тор. При торения вариант съдържанието на суров протеин е повишено от 8,3 на 

10,2 % в абсолютно сухото вещество на фуража. Съдържанието на сурови мазнини е 5,23 

% при неторения вариант и 5,2 % при торения. Наблюдава се намаление на суровите 

влакнини от 3,35 % при неторения вариант на 2,95 % при торения. Съдържанието на 
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пепел е 1,4 % за неторения вариант и 1,72 % за торения. При зърното от ечемик се 

наблюдава същата тенденция - увеличаване на съдържанието на суров протеин и 

намаляване на суровите влакнини при вариантите с торене с азотен тор. 

Проследено е влиянието на концентратните смески с различно съдържание на 

суров протеин върху среднодневния прираст на агнета от породата Ил дьо Франс, както и 

върху среднодневната млечност и качеството на млякото на овце от Синтетичната 

популация Българска млечна от стадото на ЗИ, Стара Загора.  

При групата агнета, получавала смеска с участието на царевица с по-голямо 

съдържание на суров протеин (торен вариант), се наблюдава по-висок среднодневен 

прираст – 268 g срещу 253 g при другата група.  

Включването на царевица и ечемик с по-високо съдържание на суров протеин в 

концентратните смески води до повишаване на среднодневната млечност. Тя варира от 

0,914 kg за първа група, 1,028 kg за втора група и 1,058 kg за трета група за първата 

контрола. При втория контролен ден се отчитат стойности за първа група 0,918 kg, за 

втора група 1,0 kg и за трета група – 1,114 kg. Относно качествения състав на млякото не 

се наблюдават съществени различия.  

 

ГЕНЕТИЧНИ И СРЕДОВИ ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ, 

ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КОАГУЛАЦИОННАТА СПОСОБНОСТ НА МЛЯКОТО И 

РЕОЛОГИЯТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНО ИДЕНТИЧНИ МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ 

Установено е, че факторът сезон има високо достоверно влияние през всички 

етапи на зреене на кашкавала. Висока степен на достоверност се отчита при фактора 

порода при показателя степен на зрялост – 1-ия, 45-ия и 60-ия ден. Факторът ферма също 

влияе високо достоверно върху изследвания на технологичния показател степен на 

зрялост при 1-ия, 15-ия и 30-ия ден. През летния сезон се установяват най-високи 

стойности при различните степени на зрялост на кашкавала – 15,848 /1 ден/, 24,455 /15-и 

ден /, 37,148 /45-и ден/, 39,111 /60-и ден/, а най-ниски през пролетта. Стойностите на 

показателя при двете изследвани породи - ЧШГ и КГ са близки. Най-близки резултати са 

установени при 15-и ден на зрялост на кашкавала – 20,639 /ЧШГ/ и 20,636 /КГ/, както и 

при 30-и ден на зрялост – 27,322 /ЧШГ/ и 26,165 /КГ/. От направеното проучване се 

установяна, че по-високи стойности на получените резултати през всички дни на зрялост 

на кашкавала има ЧШГ. Установено е по-високо съотношение казеин:мазнини при ЧШГ - 

0,715 в сравение с КГ – 0,688. 

При кашкавала произведен от млякото на животните от ЧШГ, се наблюдава 

нарастване на количеството сол по време на зреене. Най-висока е стойността при 60-ия 

ден на зреене – 2,713. При кашкавала, произведен от мляко от КГ се отчита същата 

тенденция. 

Най-висок рандеман е установен през сезон лято – 10,545, а най-нисък през сезон 

есен – 9,671. По-висок е рандеманът на кашкавал получен от млякото на ЧШГ –10,190, в 

сравнение с рандемана на кашкавал, добит от КГ – 9,856. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, СТАРА ЗАГОРА и ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ИНСТИТУТ, ШУМЕН 

АНАЛИЗ НА ГЕНЕТИЧНАТА ИЗМЕНЧИВОСТ В ПОПУЛАЦИИТЕ ОВЦЕ, 

РАЗВЪЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ  

Създадена е база данни, която да позволи методичното развитие на предвидените 

анализи на вариабилността на съществуващите различни генотипи в стадата на ССА на 

най-многобройната Синтетична млечна популация овце и за част от тънкорунната 

популация. Значението на получените резултати са от изключителна важност за тяхното 

съхраняване, развитие и усъвършенстване. Получените резултати представляват 

подробен анализ на генетичните и генеалогични структури и тенденциите в тяхното 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

41 

 

развитие. Представени са резултати от генетичното и фенотипно вариране на основните 

продуктивни признаци в подробен анализ, с оценки за различните генотипове и 

генетични групи, сформирани в резултат от провежданата селекционната дейност в 

популациите. Представен е подробен анализ на адитивния и неадитивен варианс. Тези 

проучвания имат съществена научна стойност и ще позволят правилно насочване на 

селекцията при породите овце и изграждането на адекватна и оптимална развъдна 

стратегия за съхраняването и усъвършенстването на основните и важни от икономическа 

гледна точка селекционни признаци. 

 

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ПЛОВДИВ 

РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПОЛИКУЛТУРИ КАТО СРЕДСТВО ЗА 

АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА 

Опитната постановка е осъществена в шест експериментални басейна на ИРА-

Пловдив за периода от месец май до месец октомври. Приложени са два варианта на 

поликултура с шаран (Cyprinus carpio L.), бял амур (Ctenopharyngodon idella Valenciennes 

1844) и хибриден толстолоб. Двукратно на месец през вегетационния период е правен 

мониторинг на основните физико-химични и хидробиологични показатели на средата. 

Установени и анализирани са таксономичния състав, количественото развитие и 

сезонната динамика на планктонните и бентосни съобщества в експерименталните 

басейни през отчетния период. Проследена е сезонната динамика в развитието на водните 

макрофити. Идентифицирани са видовете, които предизвикват обрастванията и е 

анализирана избирателната селективност на белия амур при консумацията на различни 

видове водна растителност през проучвания период. Отчетени и анализирани са 

основните рибовъдни резултати, като прираст, добив и оцеляемост при опитната 

постановка. Направени са биохимични изследвания на месото на бял амур, отразяващи 

съдържанието на вода, белтъци, мазнини и пепел в месото му, като са анализирани и 

посочени стойностите на енергийността на месото, както и процента на енергийност. 

Представени са резултатите за мастнокиселинния профил в месото на белия амур. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗАРИБИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ 

КОСТУР (РERCA FLUVIATILIS) В ПОЛИКУЛТУРА 

По време на отчетния период са проведени множество експедиции до различни 

язовири и реки, намираща се в Централна и Южна България, с цел улов на костур и/или 

оплоден хайвер. Поради комплексни причини, свързани основно със силно намаленото 

водно ниво в язовирите през изминалата година, променената структура на популациите, 

редуциране на естествените запаси от костур и др., опитите на колектива за улов на тези 

риби или събиране на оплоден хайвер по време на размножителния им период не са 

успешни, което възпрепятства по-нататък изпълнението на задачите, заложени в 

работната програма за отчетния период. 

През месец ноември е осъществен успешен опит за отглеждане на зарибителен 

материал от костур, с цел преминаването му от естествена хранителна база към фураж. 

По време на експерименталния период е отчетена 100 % оцеляемост и успешно 

преминаване на всички екземпляри от естествена храна към гранулиран фураж.  

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, ШУМЕН 

ОПТИМИЗИРАНЕ СИСТЕМАТА НА СЕЛЕКЦИЯ ПРИ КОНЕ ОТ 

ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКА ПОРОДА 

Източнобългарската порода е национална порода със статут на застрашена от 

изчезване. Родословната книга е призната от Световната Федерация на Родословните 

Книги на Спортните Породи коне (WBFSH). През последните три генерационни 

интервала селекцията е насочена към промяна на констутуционално-продуктивния тип - 

от бегови тип към по-масивен, подходящ за класичиските дисциплини на конния спорт. 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

42 

 

Проследено е формирането на 5 нови линии и 4 генеалогични групи от интернационално 

разпространените линии в спортното коневъдство. Изчислени са фенотипните и 

генетични параметри на породата и геометричното разпределение на признаците, въз 

основа на които са обосновани предложения за внедряване на индиректна селекция и 

намаляване броя на директно контролираните признаци. Проучен е ефектът на различни 

източници на изменчивост с оглед неговото използване при съставяне на подборите. 

Резултатите от направените сравнителни анализи показват, че в настоящия момент от 

развитието на породата използването на селекционните индекси за оценка на РС би 

довело до реализирането на по-висок генетичен прогрес за комплекса от признаци. Най-

висока ефективност на очакваното подобрение при селекция по индекс, сравнено с 

очакваното подобрение при последователна селекция следва да се очаква при 

използването на индекс агрегиращ признаците височина при холка, индекс за развитие на 

костната система и групите признаци тип-екстериор и качества на движенията. 

Данните от проекта са използвани за разработката на „Развъдна програма за 

съхранение и развъждане на конете от Източнобългарска порода за периода 2020-2030 

година“ и „Бонитировъчна инструкция за контрола на селекционираните признаци при 

конете от Източнобългарска порода за периода 2020-2030 година“. Развъдната програма и 

бонитировъчната инструкция са депозирани в МЗХ през месец декември 2019 г. за 

удължаване лиценза на Асоциация Източнобългарски Кон. 

 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС И РЕПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА СВИНЕ И 

НЕРЕЗИ ОТ ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА ПОРОДА В УСЛОВИЯТА НА БИОЛОГИЧНО 

ОТГЛЕЖДАНЕ 

Изследван е климата на Община Средец, включващ средногодишната, най-ниска и 

най-висока средномесечна и оптимална температури. Отчетени са стойностите на 

валежите през изследвания период. В тази връзка, установеното съдържание на суров 

протеин на тревостоя от четири местности в Странджа, варира от 8,75 % до 10,11 %. 

Ниско е съдържанието на сурови мазнини и влакнини - от 1,09 % до 1,62 %. Получените 

резултати от химичните анализи на биологично произведени фуражи (пшеница и ечемик) 

показват съдържание на протеин между 8,08 % до 8,58 % за ечемика и от 9,24 % до 9,27 % 

за пшеницата.   

Температурата на околната среда през отделните сезони като климатичен фактор и 

възрастта са фактори с различно по сила влияние върху хематологичните и биохимични 

показатели при Източнобалканската свиня. Общият брой на левкоцитите варира от 

18,46.109 /L до 27,26.109 /L и е в зависимост от възрастта и физиологичното състояние на 

организма. Температурата на средата оказва по-силно и достоверно влияние върху броя 

на еритроцитите достигащ до 8,76.1012 /L и нивата на хемоглобина и хематокрита, по-

високи при екстремните температурни диапазони. Количеството на хемоглобина се 

повишава до 144.1 g/L през пролетта. През пролетния сезон нивото на кръвната захар при 

бозаещите прасета е 8.64 mmol/L, а през летния намалява до 5,39 mmol/L. Равнището на 

серумния общ белтък, независимо от категорията на животните през пролетния сезон, е 

по-високо. Нивата на глобулините (32,88 – 42,71 g/L) и албумините (40,57 g/L до 44,90 

g/L) са в границите на физиологичната норма. Количеството на общия холестерол и 

триглицеридите в кръвта е по-високо при бозайниците и подрастващите прасета, 

независимо от сезона. Равнищата на глюкозата в серума е с най-ниски стойности през 

есента (5,40 mmol/L, p≤ 0,001), в сравнение с пролетта и лятото, докато уреята е с по-

високи стойности (6,41 mmol/L) през пролетта. Данните за нивата на АСАТ, АЛАТ и 

алкалната фосфатаза (АФ) са в рамките на физиологичната норма.    

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА УГОЕНИ СВИНЕ С ОПТИМАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРУПА И МЕСОТО 
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През отчетния период са проучени някои качествени и количествени 

характеристики на трупа и месото при двупородни кръстоски - две хибридни комбинации 

свине - Дюрок х Ландрас (ДхЛ) и Пиетрен х Ландрас (ПхЛ), както и мониторинг и анализ 

на изследваните признаци. Установено е, че и двете кръстоски не се различават 

съществено по признака процент на постно месо в трупа и се класират в клас E според 

системата SEUROP. Получените резултати са напълно логични на фона на практически 

еднакви стойности за признака процент на постно месо, установени при чистопородните 

свине. 

Няма големи разлики в параметрите на качеството на месото на изследваните 

групи. Съдържанието на влага е по-високо, а това на протеина по-ниско при прасетата от 

кръстоските ДхЛ в сравнение с ПхЛ, но разликите не са доказани статистически. 

Недостоверно по-високо е количеството на мазнините при кръстоските с участие на 

породата Дюрок. 

Качествените характеристики на Longissimus thoracis (LT), pH 45, pH24, WHC и 

цвят са в оптимални граници и не показват отклонения от нормите характеризиращи 

,,нормалното“ месо. 

В мускулната тъкан съдържанието на мажоритарно предстaвената наситена мастна 

киселина-C16:0 не се различава между групите. Съдържанието на C16:1n-7 е по-ниско 

при кръстоските, но при породата Дюрок достига най-висока стойност - 3.40%. Нивата на 

C18:1n-9 са по-високи при Дюрок и Дюрок х Ландрас. 

Общото количество на мононенаситените мастни киселини е по-високо при 

свинете от порода Дюрок, като тази група показва по-ниско общо съдъжание на 

полиненаситени мастни киселини. Получените резултати показват ясно разлика между 

Дюрок и останалите породи и кръстоски. От друга страна, кръстоските включващи тази 

порода, показват значително по-ниско съдържание на полиненаситени и по-високо на 

мононенаситени мастни киселини. За разлика от липидния профил на мускулната тъкан, 

различията между породите и кръстоските по отношение на гръбната сланина са 

значително по-малко. 

 

ИЗПИТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА СЕЛЕКЦИЯ ПРИ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ, СЪОБРАЗЕНА С ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НУЖДИ 

И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО (WELFARE) НА ИНДИВИДИТЕ 

Проведеното изследване със свине от Дунавската бяла порода показва, че MC4R 

ген може да бъде използван като надежден генетичен маркер за провеждане на селекция 

по угоителните и кланичните признаци измерени по време на тестиране на 90 kg живо 

тегло.  

Най-висок прираст и нисък разход на фураж имат прасетата, които са хранени на 

воля с високо ниво на протеин. 

Използваната добавка на брашно от коприва и шипка в комбинираните фуражи за 

нерези, не оказва влияние върху основните качествени показатели на спермата – обем, 

гъстота и подвижност, но намаляват процента на патологичните сперматозоиди с 14,56 % 

и незначително процента на аглутинация.  

Достоверно най-ранна е възрастта на заплождане при малакините от фермата с 

използване на биволско мляко през бозайния период и паша.  

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ, 

ТРОЯН 

СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ В 

ГОВЕДОВЪДСТВОТО, ОВЦЕВЪДСТВОТО И КОЗЕВЪДСТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЕСО В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ  

В говедовъдството са проучени фенотипните и генетичните параметри на 

селекционните признаци на крави от породата Българското родопско говедо, в 
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контролираната част на породата. Установено е, че отглеждането на животните на 

свободна паша води до повишаване на количеството на мазнините и протеина в млякото. 

Сравнени са екстериорните показатели на породата Българско червено говедо през 80-те 

години на миналия век и сегашните параметри. Млечността на контролираните крави 

Българското червено говедо нараства постепенно през годините. Като сериозен 

недостатък на породата се посочва ниската масленост. Средното живо тегло на 

завършили растежа си крави се колебае от 500 до 530 kg, а за биците, е 800-900 kg. 

Проучена е дерматоглифна характеристика на носното огледало като идентификатор и 

връзката му с месната продуктивност при месодайни породи говеда. Проучват се 

технологични решения за получаване на млечни продукти с повишено съдържание на 

антиканцерогенни субстанции и биологично активни вещества от краве мляко. 

Обезпечаването на животните с хранителен ресурс богат на линолова и алфа-линоленова 

киселина при пасищното отглеждане на крави води до повишаване на качеството на 

мастната фракция на млякото по отношение на биологично активни мастни киселини - 

омега-3, омега-6, CLA, транс- и цис-мастни киселини, като се понижава количеството на 

наситените мастни киселини. 

В овцевъдството е проведено проучване на стопанските показатели и някои 

фенотипни признаци при Каракачански овце в различни райони на страната. Установено 

е, че съвременната им популация се отличава с добре съхранен автентичен породен тип. 

Установена е динамика на варирането на живото тегло в зависимост от възрастта, 

млечната продуктивност и физикохимичния състав на млякото при Цигайските и 

Каракачански овце, като те съответстват на установените селекционни лимити. 

Проведено е развъждане и селекция на Романовската порода овце и са проучени 

възможностите за увеличаване поголовието и в България.  

В козевъдството са разгледани различни методи за поддържане и усъвършенстване 

на ББМ порода кози и нейните кръстоски. Създадена е база данни като: е отчетен 

здравния статус на яретата и козите; проследени са качествените показатели на млякото; 

изследвана е половата система на мъжки разплодници и е извършено лабораторно 

изследване на семенна течност. Установено е, че репродуктивните проблеми при козите 

са под прага на икономически недопустимите в млечна ферма, което предполага добро 

управление на фермата. Извършена е полиакриламидна гел електрофореза (SDS-PAGE) - 

съгласно метода на Laemmli (1970), и са идентифицирани белтъчните фракции на 

коластра на час 0 и час 24 след раждането. 

Изследвани са основните химични показатели на кефир от козе мляко, на три 

породни групи кози - ББМ и кръстоските и с Англонубийска и Тогенбургска в началото, 

средата и края на лактациония период, както и е установено съдържанието на мастни 

киселини след съхранение на продукта. Съдържанието на протеин и мазнини в кефира на 

3-ия и 14-ия ден от съхранението е най- високо при ББМxТГ порода. 

 

ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ, ВАРНА 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТРАЙНИ, БЕЗВРЕДНИ ТРАНСПАРЕНТНИ МОДЕЛИ ОТ 

БИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ НА ЧЕРНОМОРСКАТА ФАУНА, ВИЗУАЛИЗИРАЩИ 

ТЯХНОТО УСТРОЙСТВО 

Във връзка с детайлното проучване на скелета и изучаване на неговия строеж при 

различни риби, са предоставени отделни екземпляри от всеки вид след проведен 

стопански риболов. Получените проби са разпределени по видова и полова 

принадлежност. Паралелно с това, е определена възрастта и са извършени линейни 

измервания. Прецизирани и адаптирани за изследването са наличните методи за 

фиксация, след което е приложен метода диафонизация. Проведен е семинар и е 

изготвено ръководство по диафонизация. Във връзка с установяване възможните 

настъпили аномалии в развитието на есетрови видове риби, е извършено пробо-набиране 

и са приложени съвременни методи за образна диагностика, в това число и диафонизация. 
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Установени са промени в структурата, размера и състава на костите, както и наличието на 

вродени аномалии в броя на перките – пълната им липса или частична недоразвитост. 

Извършен е анализ на данни от проучване, проведено сред посетители-студенти по 

аграрни науки и ветеринарна медицина, за да бъде оценена ефективността на 

диафонизацията върху нивото на възприемане на така наречената "визуална памет". 

Получените резултати от проучването са представени като научно съобщение, което 

получава първа награда от Veterinary medicine student sceintific research congress.  

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОМИШЛЕНО ВАЖНИ РИБНИ РЕСУРСИ  

През 2019 г. изследванията на морските ресурси се основават на 192 данни. 

Събрани и обработени са 9 проби от трицона с 3744 индивида, 3 химически проби от 

трицона с 1003 екз. трицона, 14 проби от сафрид с 1764 екз., 4 проби от лефер с 400 екз., 

15 проби от хамсия с 5408 екз. и 5 химически проби от хамсия с 1196 екз. Извършени са 

биометрични измервания на 93 екз. калкан, 23 екз. писии, 4 екз. черноморски акули и 27 

екз. морски лисици. През зимата и пролетта изследванията върху риболова с пелагични 

тралове са съсредоточени върху един целеви вид - трицона, като са установени 

количествата на уловените риби и приуловите по месеци – карагьозови риби, по-рядко 

триигла бодливка и морско конче, междид и барбуня, но се откриват и попчета, 

карагьозови риби, хамсия и писия. Отчетени са температурата на водата и солеността й 

по месеци и местообитания.  

Изчислената моментна биомаса на калкана е 1063.36 т., а числеността - 447 436 

екз. Установени са главно размерни класове от 12.5 см до 68.5 см, с тегло между 30 гр. и 

5510 гр. Възрастовият състав на популацията включва класове от 1- до 9-годишна 

възраст, при преобладаваща роля на 4- и 5-годишните.  

При пролетната миграция, сафридът се появява пред българския бряг в края на м. 

май. Есенното му изтегляне на юг от българското крайбрежие настъпва масово през м. 

ноември. Новото поколение сафрид е нискочислено. Размерните класове варират от 7.05 

см до 18.0 см. Уловите са изградени от пет възрастови групи.  

Нулевогодишният лефер се появява пред българския бряг в края на септември. 

Нарастването на еднолетния лефер в края на октомври е много добро и характерно за този 

вид - с размерни параметри 17.05 см ср. дължина, 51.10 гр. ср. тегло и 1.006 коефициент 

на угоеност. Размерните класове варират от 8.0 см до 21.00 см.  

Възрастовият състав на хамсията е представен от 4 възрастови групи. Хамсията е 

добре охранена преди да се оттегли в районите на зимуване. През м. май хамсията има 

стойности на сурови мазнини 3.30 – 3.68 %. През юли и август се наблюдава постепенно 

покачване на стойностите.  

 

СЪСТОЯНИЕ НА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА И НЕРИБНИТЕ МОРСКИ 

РЕСУРСИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ НА ЧЕРНО МОРЕ 

През 2019 г. е направен биологичен мониторинг върху проби от Rapana venosa – 

ресурс с основно стопанско значение пред българския бряг на Черно море с цел 

изясняване динамиката на разтоварванията от рапана от риболовния флот на Р. България, 

както и анализ на размерния, тегловния състав и половата структура на R. venosa.   

По отношение на морската околна среда пробовземането и анализите на 

хидрохимичните и хидробиологични параметри обхващат крайбрежната и откритоморска 

част пред българския бряг на Черно море. През лятото най-високи концентрации на 

биогенни елементи са установени във Варненско езеро, следвани от южната зона на 

Варненски залив. Концентрацията на органични вещества във Варненско езеро е 

приблизително два пъти по-голяма отколкото във Варненски залив. Във Варненски залив 

и в крайбрежните води солеността е висока, като слабо понижение се наблюдава на 10 

мили пред н. Галата. През есента, концентрациите на биогенни елементи и органични 

вещества се понижават спрямо м. юни. Наситеността на водата с кислород е 
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преобладаващо близка до нормата.  

Екологичната оценка по БЕК Фитопланктон е „умерена“ за зимата, пролетта и 

лятото и „лоша“ за есенния сезон за акваториите на българското крайбрежие и шелф. Във 

Варненско езеро е установено „много лошо“ екологично състояние при всички 

изследвания през годината. Регистрирани са общо 119 фитопланктонни вида. 

Доминиращи в таксономичният състав на фитопланктона са клас Bacillariophyceae 

(41.18%) и клас Dinophyceae 38.66%. В крайбрежните и откритоморски акватории 

„цъфтят“ три вида: Skeletonema costatum, small Flagellates и Pseudo-nitzschia delicatissima, 

а във Варненско езеро: Cerataulina pelagica, small Flagellates и Cyclotella caspia. 

Регистрирана е тенденция за увеличаване на фитопланктонните количества (численост и 

биомаса) в сравнение с 2018 г.  

Установени са общо 30 вида и форми зоопланктон, a aнализът на многогодишните 

данни за биомасата на хранителния мезозоопланктон в открито море показва понижение 

както при пролетната, така и при есенната биомаса на мезозоопланктона (с 1.7 пъти през 

пролетта и 1.2 пъти през есента) спрямо 28 - годишен сравнителен период на изследвания. 

Обобщението на резултатите от изследванията на макрозообеноса показват високи 

стойности при групата на олигохетите (индикаторна група за натоварена екосистема) и 

ниската численост и биомаса на мекотелите, а разпределението на станциите по 

отношение на градиента на антропогенен натиск свидетелства, че във Варненски залив не 

е достигнато добро състояние на дънните биоценози. Статистическите показатели АМВI 

и M-AMBI индикират наличие на слабо до умерено замърсяване на заливната акватория 

на отделни станции, а най-силно повлияни от антропогенната дейност са станциите в 

близост до пристанището и на пътя на езерния вток.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КАРНОБАТ 

ОЦЕНКА НА КАРНОБАТСКА МЕСТНА ПОРОДА С ОГЛЕД РАЗВИТИЕ НА 

ОВЦЕВЪДСТВОТО В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ 

Проведените изследвания са свързани с установяване размера на популацията, 

характеристиката на основните продуктивни качества на овце, оценката на генофонда на 

аборигенната порода, оценката на взаимоотношенията човек–животно и нивото на 

страхчувствителност спрямо непознат човек при овце-майки, проучване върху 

неспецифичната резистентност при овце майки, икономическа оценка. Продуктивните 

качества на Карнобатска местна порода показват, че тя се отличава с добри за локална 

порода живо тегло, вълнодобив и плодовитост. Карнобатска местна е уникална и ценна 

порода, която се съхранява като генофонд чрез поддържаща селекция. Положителни са 

резултатите по отглеждането на животни с висока издръжливост на условията на 

външната среда и добра устойчивост на заболявания. Съхраняват се типичните за 

породата качества. 

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ, ПЛЕВЕН 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ 

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ОВЦЕ ЗА МЛЯКО ВЪВ ФЕРМИ ОТ ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА 

БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ НА ХРАНЕНЕ И СЕЛЕКЦИЯ 

Направен е актуален анализ и оценка на развъдната дейност, наличната фуражна 

база, храненето и отглеждането на овце в овцеферми за производство на мляко от ЦСБ.  

  Установено е, че добивът на зелена маса от естествените пасища, обект на 

проучване, се движи от 121,69 кг/дка (Лесидрен) до 300,13 кг/дка (Плевен). Добивът на 

суха маса е от от 29,02 кг/дка (Славщица) до 78,67 кг/дка (Хлевене). Съдържанието на 

бобови култури в сятото пасище (42,75 %) е приблизително двойно, на това в 

естествените ливади (16,68 %). Зеленият фураж и сеното от сято пасище имат по-висока 

степен на смилаемост (съответно 69,55 % и 64,47 %), в сравнение с тази при зелената маса 

и сеното от естествено пасище (66,22 % и 54,88 %). Констатираната сума на 
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незаменимите аминокиселини показва превъзходство на нахута и соята, следвани от 

бакла, фий, зимен грах и нетретирана соя. Лупината и пролетният фий се характеризират 

с най-ниски стойности. С най-висока апетитност от проучваните плевели е поветицата с 

33,89 % дял от общия консумиран фураж, той се доближава до апетитността на сеното от 

люцерна. Сравнителната оценка при екологичните условия нa ЦСБ показва най-висока 

продуктивност при тревостои 6, 4 и 5, локализирани съответно в района на Катерица, 

Хлевене и Луковит – средно 828.00 kg/ha. GGE-biplot анализът определя тревостоите в 

Одърне, Луковит и Плевен, като съчетаващи стабилност със сравнително висока 

продуктивност. Най-нисък разход на фураж за добиване на един литър мляко се 

наблюдава при групата овце, хранени със сено от сято пасище (2,042 kg СВ). Средната 

дневна млечност на овце хранени със силаж от сорго е с 15,50 % по-висока (1,142 l), в 

сравнение с тази, хранена с царевичен силаж (0,989 литра). Средната дневна млечност е с 

14,50 % по-висока при овце хранени с КФ и силаж от сорго (1,142 l), в сравнение с овце 

хранени с КФ и ливадно сено (0,997 литра). Средното съдържание на мазнини в млякото 

през оборен период от овце със средна дневна млечност от 1,065 литра е 6,429 %, а 

съдържанието на протеин е 5,716 %. Най-висока млечна продуктивност се наблюдава при 

групата овце, хранени със соев шрот като протеинов източник (1,653 L), следвана от 

групата, хранена с дажба с включен карбамид (1,545 L). Съдържанието на мазнини в 

млякото е достоверно по-високо при групата приемала соев шрот като протеинов 

източник (7,602 %), в сравнение с другите две групи хранени с дажби с добавка на 

Карбамид (1 %) и слънчогледов шрот (съответно 6,784 % и 6,106 %). Най-висок разход на 

фураж за добиване на 1 L мляко се наблюдава при дажба на база слънчогледов шрот (2,44 

kg/L мляко), а най-нисък разход на фураж – при хранене с дажби на база соев шрот (1,78 

kg/L мляко), което е с 27 % по-ниско. Общо добитото мляко през пролетно-летния период 

(91 дни) при интензивно отглеждане е 57,46 литра/глава, докато при екстензивно 

отглеждане на овцете се добива 50,50 литра/глава. Общо добитото мляко от овца за 91 

дни е с 13,8 % повече при интензивно отглеждане, в сравнение с екстензивното. Средното 

съдържание на мазнини в млякото през пролетно-летния период е 8,12 %, а на протеин е 

5,89 %. Общата плодовитост в стадото на ИФК-Плевен е 123,1 % (128,2 % след 

хормонално третиране и 112,9 % след безсолно-солева диета). Установено е, че млечната 

продуктивност на ЧПО е 95,238 литра за 133 дни (42 дни оборен и 91 дни пасищен 

период). 

 

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ, ВРАЦА 

МЕТОДИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОПРИНЕНАТА БУБА И 

ЧЕРНИЦАТА ЗА ПОВИШЕНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ СТРЕС-ФАКТОРИ 

От изпитаните чисти породи с най-висока жизненост на бубите при провокационен 

режим на отглеждане се отличават две български и два новосъздадени селекционати с 

участие на български и индийски породи. Всички новосъздадени хибриди между 

български и индийски биволтинни породи проявяват сравнително висока жизненост при 

провокационен режим на отглеждане. Създадени са 12 хибрида буби, отличаващи се 

едновременно с висока жизненост при провокационен режим и сравнително висока 

продуктивност при оптимални условия на отглеждане. Някои от тези хибриди са 

получени посредством кръстосване на породи, маркирани по пол в стадий ларва и яйце с 

породи с висока толерантност. Създадени са 4 нови селекционни популации буби 

посредством впръскване на кръв от дивата копринена буба Bombyx mandarina. 

Популациите се характеризират с окраска на ларвите както при дивата копринена буба 

Bombyx mandarina, проявяват висока жизненост на бубите, задоволителна продуктивност 

и завиват пашкули със снежнобял цвят. Създадени са два нови тетрахибрида буби, с 

повишена склонност към хранене с изкуствена храна. Новите тетрахибриди и техните 

родителски породи проявяват сравнително високи жизненост и продуктивност и при 

отглеждане на бубите с черничев лист, което ги прави подходящи за промишлено 
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отглеждане. Изпитана е успешно трудоспестяваща технология за отглеждане на бубите 

при хибриди с повишена толерантност към неблагоприятни условия на отглеждане. При 

неполивни условия на отглеждане в питомник най-добри резултати са отчетени при 

черничевите сортове № 24, Тбилисури и Кокусо 70. 

 

III. 1. 3. НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЧВОЗНАНИЕ, ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ, 

АГРОХИМИЯ И МЕЛИОРАЦИИ” 

В това направление се разработват 37 броя научноизследователски проекти от 12 

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. 

3. Създаване на иновативни технологии и агротехнически решения за повишаване 

на продуктивността при биологично и конвенционално производство. 

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. 

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" 
ПОЧВЕНИ ГЕОХИМИЧНИ ИНДИКАТОРИ И ТЯХНАТА ЕКОЛОГИЧНА 

ЗНАЧИМОСТ 

Почвените геохимични индикатори са свързани със специфични източници на 

почвеното органично вещество и антропогенни или природни въздействия в почвата. 

Получените резултати показват, че: (1) Органичните геохимични индикатори в Техносоли 

са биомаркери на въглища, борова растителност, антропогенна дейност, както и 

метаболити в резултат от окислителни процеси. (2) Неорганичните геохимични 

индикатори са представени основно от свободни йони и неутрални сулфатни комплекси. 

(3) Установена е достоверна корелация между ЕДТА-екстрахируемите, псевдо-общите и 

растителните концентрации при вегетационен опит с техногенна почва замърсена с 

коксов прах, но недостоверна при между водните и 0.01 М СаСI2 форми на металите. (4) 

Установена е достоверна зависимост между почвената хидрофобност, почвения 

органичен въглерод и липидните биомаркери представени от дълговерижни мастни 

киселини и алкохоли, стероиди и дитерпеноиди. (5) Внасянето на биовъглен в алувиално-

ливадна почва предизвиква дълготраен благоприятен ефект върху общата микробиална 

биомаса като в най-голяма степен се активизира развитието на бактериалните популации. 

(6) Сигнатурата на органичните молекулни маркери при почви третирани с биовъглен 

показва, че повърхностните почвени хоризонти, са източник на късоверижни (< C24) 

алкани с молекулен индекс на преобладаване на четни/нечетни хомолози (EOP) в 

почвеното органично вещество. В свободните липидни екстракти не се екстрахират 

дълговерижни мастни киселини и алкохоли. Сигнатурата на липидни съединения – 

маркери на изгаряне на почвено органично вещество при опожарени почви от района на 

Ивайловград показва късоверижни мастни к-ни с С<16 и късоверижни и разклонени 

алкани. (7) Установено е, че съдържанието на катиони и аниони в почвените разтвори при 

рекултивирани техногенни почви без черни глини и пепелина не надвишава ПДК за 

питейни води, но е наблюдавано превишаване на ПДК на сулфатите, фосфатите и калция 
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при техногенни хидрофобни почви с примеси от черни глини и пепелина. Геохимичното 

моделиране показва, че сулфатите присъстват основно като свобони йони и комплекси с 

Са2+, а нитратите като некомплексирани йони. Фосфатите – основно като Н2PO4
- и HPO4

2-, 

AI3+ са представени ~ 10%  като аква- и различно заредени хидрокси-комплекси, но най-

голям дял имат органичните фулво- и хидроксофулво-комплекси при рН ~ 6. Манганът и 

цинкът са представени основно от свободните аквакомплекси /70-90%/, което е 

предпоставка за висока активност и биодостъпност. Анализът на главния компонент при 

хидрофобни техногенни почви показва, че съдържанието на Zn, Co, Ni, Mg е свързано с 

глинестата фракция, което предполага принадлежност на гореспоменатите метали към 

насипищните глини. Хидрофобността (WDPT), Cu, Cr, Fe, органичния въглерод (OC) и 

сорбционният капацитет (CEC) натоварват един компонент, което показва връзката на 

тези метали с органичната фракция на въглищата. Манганът и Fe имат двойнствен 

произход, докато Pb е основно от антропогенен източник. При техногенни почви с 

хумусна и безхумусна рекултивация тежките метали и Mg присъстват в органо-

минерални взаимодействия на глинестата фракция и органичния въглерод. Измереното 

общо съдържание на Cu и Pb за някои хидрофобни техногенни почви надхвърля 

националните норми за земеделски обработваеми земи при екстремно киселото рН ~ 3. 

 

ГЕОХИМИЧНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЧВИ ОТ 

ГРАДСКИТЕ ЗОНИ  

През годината са изследвани почви от зелени екосистеми в жилищни и 

обществени зони на населени места, разположени в близост до миннодобивни 

промишлени обекти. Установено е, че в тези градски зони се формират нови почви, които 

са резултат както от in situ изменение на почвения солум, така и от припокриване на 

съществуващите почви с нови почвени слоеве. Новите морфологични характеристики 

включват: вторично обогатяване на повърхностния хоризонт с органично вещество или 

пясък; вторично обогатяване на излужените хоризонти на смолниците с карбонати и 

алкализиране на средата (само в населените места, използващи въглища за отопление); 

увеличаване на мощността на хумусния хоризонт; оглеяване или илувииране на хумус в 

средната част на профила. В резултат, варирането на основните агрохимични показатели 

по дълбочина на почвите е значително, а хранителният режим – небалансиран и стресов 

за растенията. Въпреки доброто си хумусно състояние, изследваните почви са много 

слабо запасени с усвоим азот и фосфор, и добре до екстремно запасени (169-417 mg/ 100 

g) с усвоим калий. Регистрираните изменения променят основни генетични, 

класификационни и химични характеристики на почвите, но не предизвикват 

деградационни изменения като засоляване, загуба на органично вещество и замърсяване с 

радиоактивни елементи. Въпреки дисбаланса в съдържанието на усвоими хранителни 

елементи (N, P, K) почвите са много подходящи за отглеждане на основните земеделски 

култури (3, 4 категория земи). 

 

КОМПЛЕКСНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ В РЕГИОНА НА ЮГОЗАПАДНА 

БЪЛГАРИЯ И ЗАДБАЛКАНСКИТЕ КОТЛОВИНИ И ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Комплексният подход за оценка на състоянието на почвените ресурси се основава 

както на традиционни аналитични методи, така и цифрови методи в среда на ГИС, на 

нови данни от спектралните характеристики на почвите и хумусни препарати, и 

бонитетна оценка на земите. Разработена е съвременна платформа за работа в областта на 

земното покритие и управление на ресурсите в област Кюстендил и oбласт Благоевград с 

основа ГИС (GIS). Релационната структура на данните позволява селектиране на различен 

тип информация, заложена като атрибути. От интерфейса на ArcGIS атрибутивните 

данни, в съчетание с пространствените дават възможност информацията да бъде 

извеждана в различни формати (.jpeg, .gif, .tiff, .pdf, .kml,. xml, xlsx) и да се надгражда.  
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Проучени са ред избрани профили, с географски координати от Югозападна 

България с цел анализ на съвременното им състояние. Получени са спектри от 105 

генетични хоризонта представляващи композиционни смеси на почвените материали в 

землищата на област Благоевград. В серия хумусни препарати (течни и твърди) са 

определени екстинкциите на хуминови киселини при дължини на вълната 465 nm и 665 

nm (Е4/Е6). Определената е оптичната плътност на хумусните киселини на 14 броя 

търговски хумусни препарати. Изследвани са безхумусно рекултивирани насипища и с 

биологична рекултивация след миннодобивна дейност от района на „Мини Марица-

изток”, мина „Чукурово”, „Асарел-медет”АД, и района на гр. Перник. 

Получени са агроклиматични корекционни коефициенти под формата на опорни 

числа за Задбалканските котловини: Бурелска, Софийска, Саранска и Камарска и 

общините от Кюстендилска област. Създадена е база от почвени данни, изготвена е 

бонитетна оценка на земите с полските бонитетни числа по основни култури, които 

участват във формиране на бонитетната категория на земите. Класификация на 

земеделските земи е хармонизирана по ФАО с нова схема. 

 

РАДИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО НА 

ЕСТЕСТВЕНИ И ТЕХНОГЕННИ РАДИОНУКЛИДИ В ПОЧВИ, ВОДИ, РАСТЕНИЯ И 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОЗОВОТО 

НАТОВАРВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 

През периода 2017 – 2019 г. е проведен мониторинг на съдържанието на 

естествени и техногенни гама-емитиращи радионуклиди, обща алфа и обща бета 

активности, на стронций-90, активностите на изотопите на уран и тритий в различни 

обекти. Представени са резултатите за радиационното състояние на почвите от района на 

АЕЦ Козлодуй и поречието на р. Дунав, от района на Родопите, поречието на р. Места и 

от Софийското поле. Анализирани са и водни проби от речни, питейни и минерални 

източници. От получените данни за активностите на техногенните радиоактивни 

елементи цезий-137 и стронций-90 в почви и тритий във води можем да заключим, че в 

последните години не се наблюдава замърсяване както в резултат от аварийни ситуации, 

така и от неконтролирани изхвърляния на радиоактивни отпадъци. Измерените 

активности се доближават до тези преди аварията в ЧАЕЦ, което се дължи главно на 

естествения радиоактивен разпад на тeзи елементи. Получените резултати за оценка на 

риска от дозово натоварване на населението в резултат от гама-фон, дължащ се на 

естествени радионуклиди в почвите от изследваните райони показват липсата на риск за 

населението от радиационна гледна точка. Определени са коефициенти за натрупване на 

стронций-90 от почвата в растенията за 4 почвени различия, като може да се направи 

извод, че този коефициент зависи правопропорционално от рН на почвата. Направени са 

препоръки за водене на земеделие при създаване на радиационна обстановка. 

 

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОЧВЕНО-ЕРОЗИОННИТЕ ЗАГУБИ И ОЦЕНКА 

ПРИГОДНОСТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ЕФЕКТИВНО СТОПАНСКО И 

ПРОТИВОЕРОЗИОННО ПОЛЗВАНЕ 

Устойчиво ползване и ефективно управление на земите включва редица елементи 

като: моделиране на процеси и създаване на съвременни методи за оценка на факторите 

на ерозия, риска от нея, ерозионната деградация на почвата и мотивацията на 

земеделските ползватели за прилагане на конкретни оптимизирани противоерозионни 

практики. В тази връзка е направен e анализ на формули, използвани за оценка на 

податливостта към ерозиране на почвите и ерозионността на дъждовете за целите на 

моделите за ерозионни прогнози RUSLE и MUSLE. Най-широко приложимите формули 

са използвани за оценки на податливостта към ерозиране на почвите и ерозионността на 

дъждовете на територията на водосбора на р. Русенски Лом. Обобщени са данни за 
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интензитета на ерозията на почвата от изследвания с моделни дъждове с различен 

интензитет върху почва без растителност, пшеница и царевица на територията на ОП 

Русе. Установената връзка между R фактор и средните годишни количества на дъждовете 

се характеризира с корелационен коефициент R=0.741. Получената информация от 

модела дава възможност за определяне на R фактор за МС в планинските територии на 

страната с надморска височина над 1200 m. В резултат на проведените изследвания е 

направена цялостна оценка и класифициране на земеделските земи по пригодност за 

ефективно стопанско ползване в област Добрич и общините – Ардино, Джебел, Кирково 

и Крумовград от област Кърджали, като са определени класовете и подкласовете земи. 

Разработена е цялостна методика за бонитетна оценка на земите при отглеждане на 

шафран, като са представени избрани характеристики, показатели и индекси за оценка на 

екологичните условия спрямо изискванията на културата. На опитното поле Тръстеник, 

област Русе, са заложени два полски опита с царевица за зърно и като култура със слята 

повърхност е засят пролетен ечемик. Заложените опити са еднофакторни, като фактор се 

явяват почвозащитните операции, използвани в предлаганите технологии за минимални и 

нетрадиционни обработки на почвата. 

 

ФИЗИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЧВИ С НЕБЛАГОПРИЯТЕН 

МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ 

По всеки от четирите критерия за почви с неблагоприятен механичен състав – 

каменисти (обем на камъни >20%), много леки (прах+2*глина <30%), много тежки почви 

(глина>60%) и почви с вертични свойства, е направено разпределение на площите по 

почвени различия, области и почвени доклади. Получени са експериментални данни за 

физичните и биологични показатели на 15 почвени профили, отговарящи на тези 

критерии. Направена е оценка на физичните условия на тези почви по отношение на 

механичен състав (ISO 11277:2009), обемна и специфична плътност, водозадържане при 

различен матричен потенциал, обща и диференциална порьозност, коефициент на 

филтрация и топлинни свойства. При интерпретация на резултатите са използвани и 

данни за органичния въглерод и pH във вода. Изследваните биологични показатели на 

тези почви включват основни групи микроорганизми, обща биологична активност, 

микробиална биомаса, ензимна активност, численост и биоразнообразие на почвената 

лумбрикофауна. Направена е оценка на податливостта на ерозиране на изследваните 

почви. Анализирани са физични, химични и биологични показатели на разпрашени почви 

от района на опитно поле Тръстеник, Русенско. За оценка на колебанията на елементите 

на водния баланс на почви с тежък механичен състав от района на с. Лозен, Софийско, 

прогнозиране на загубите от добив от суша и необходимия оптимален поливен режим при 

слънчоглед, пшеница и царевица, са извършени симулации с модела WINISAREG. За 

целта многогодишните редици за този пункт са допълнени с ежедневни метеорологични 

данни от 2019 г., агротехническа, фенологична и биометрична информация за 

отглежданите, при производствени условия, култури, като за 2019 г. културата е 

царевица, сорт Пионер. 

 

АГРОТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПЛОДОРОДИЕТО НА 

ПОЧВАТА 

Проект е реализиран, чрез извеждане на полски опити заложени по блоковия 

метод – стандартен и на дългите парцели. За изпълнението на целта и планираните задачи 

през периода на изследването е изведен полски опит в ОБ Цалапица (Пловдивско) на 

ИПАЗР „Н. Пушкаров”. През три годишния период са отглеждани ечемик, захарна 

царевица и пшеница с уплътняване със зимна предкултура – фуражни смески ечемик + 

грах и тритикале + грах, преди сеитба на захарна царевица. Отглеждането на зимни 

предкултури не повлиява нивото на получените добиви от основната култура, но води до 

подобряване на основни параметри на почвата. Паралелно са получени данни за 
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Излужена Смолница в триполно сеитбообращение. Извършени са биометрични 

измервания по фази на развитие на растенията, отчетени са видовия и количествен състав 

на плевелните асоциации, на получените добиви зърно от отглежданите култури е 

извършен статистически анализ. Влиянието на торенето върху добивите от царевица е 

статистически доказано - 47.72 % от общото вариране на данните за добива се дължат на 

торенето, 6,74 % на биостимулаторите и 4,0% на хербицида. Хербицидната смес, в2 има 

по-силно влияние върху добива в сравнение с чистия хербицид в1, а полученият добив е 

по-висок с 9,41 % (47 kg/da). За периода на изследване количеството на дренажа варира 

между 9,62 и 44,23 L.m2. При варианта с максимална норма на азотно торене през 

експерименталния период на 2019 г., стойностите на рН на водите са по-ниски с около 

единица в сравнение с контролата. Износът на нитратен азот при отглеждане на ечемик 

(последействие) се движи в границите от 0,08 до 0,74 kg.da-1, а износът на калций варира 

съответно от 0,93 до 3,66 kg.da-1. Определени са редица показатели, основно свързани с 

продуктивността на културите, структурните елементи на добива, степента и характера на 

заплевеляване на посевите и др. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОКУЛАНТИ ЗА БОБОВИ ФУРАЖНИ ТРЕВИ 

Целта на проекта е проучване на ефекта от приложението на био-инокуланти 

(симбиотични азотфиксиращи бактерии, фосфатразлагащи бактерии, микоризна гъба и 

дъждовни червеи) върху добива от люцерна, износа на азот и фосфор с биомасата и 

микробиологичните показатели на почвата. След първоначален подбор на подходящи 

инокуланти за люцерна, сорт Плевен 6, в съдов опит върху Излужена канелена горска 

почва е проведено изследване, в полски условия със същата култура и почвена 

разновидност през две последователни години. В полски опити при поливен режим най-

ефективни са смесената инокулация Rh. meliloti 116 + Ps. fluorescens, при която добивът 

се увеличава с 34 и 27% за първата и втората година, съответно, и самостоятелната Rh. 

meliloti 225, при която  увеличението е с 29 и 32%. Износът на азот и фосфор с биомасата 

е най-висок при смесените инокулации. Подчертано благоприятно комплексно 

въздействие върху биохимичния състав, енергийната и хранителна стойност на фуража от 

люцерна, оказва смесената инокулация Rh. meliloti 116 + Ps. fluorescens. 

В съдов опит при самостоятелните инокулации на почвата с епигеик и анесик 

червеи и смесената с епигеик, ендогеик и анесик червеи + Rh. meliloti 116 е получен най-

висок добив от люцерна. Във вариантите с анесик червеи и с комбинацията на трите 

групи червеи + азотфиксиращи бактерии е установено намаляване на обемната плътност 

на дълбочина 10-20 cm, което се дължи на увеличаване на обема на едрите пори 

(аерационния капацитет). В полски условия  при поливен режим инокулациите с Eisenia 

fetida и E. fetida + Rh. meliloti 116 увеличават добива и износа на азот с растителната маса 

на люцерната.  

Приложените био-инокуланти оказват най-съществено влияние върху числеността 

на хетеротрофните бактерии и целулозоразлагащите микроорганизми и ензимната 

активност на ризосферната почва. 

 

АГРОХИМИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

ПОЧВЕНАТА ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

СОФИЙСКОТО ПОЛЕ 

Интелигентното съвременно земеделие изисква прилагането на съвременни 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в селското стопанство, чието 

прилагане води до т.н наречената четвърта зелена революция. Чрез изградената база 

данни се извършва инвентаризация и интерпретация в среда на Географска 

информационна система (GIS) на наличните данни за обектите на проучване. Добро 

решение е използването на платформата one soil, на чиято основа са извършени и нашите 

наблюдения. Избраното тестово поле се намира на разстояние 150 м северозападно от 
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института. Полето е разделено на три зони в зависимост от съдържанието на азот в 

почвата. На тяхна основа е изчислено активно вещество на хектар, съотвено 150, 130 и 

110 кг. При използването на картата се спестяват 325 кг азотен тор за полето, което в 

левова равностойност възлиза на 162 лв. или близо 6 лв. на декар. При въвеждане на 

сеитбооборот за увеличаване на точността се генерира прецизна карта за торене с фосфор 

и калий. Платформата позволява директно експортиране на файла във работен формат за 

Trimble, Amazone, Ag Leader, John Deere, Topcon и стандартни shpформати за работа в 

ГИС среда. Извършените агрохимични и агрономически изследвания показват, че течните 

органични торове „Extra force“ и „Extra force с микроелементи” са отлични торови 

средства, които създават балансиран почвен хранителен режим за развитие на 

земеделските култури. Като препоръчваме да се използват български торове с 

предимство, защото при производството им се решават екологични проблеми при 

съхраняването на оборския тор у нас. 

Установено е, че комбинираното използване на азот и фосфор съдържащи торове 

значително увеличават добива при фертигация на зеленчукови култури, като най-добрата 

комбинация между тях е KSC и EUROFERTIL. 

Констатирано е, че динамиката на почвената влага в почва наситена с биовъглен 

следва тази на поливния режим и климатичните условия. При насищане на почвата с 

биовъглен се отчитат най–високи и равномерно разпределени по дълбочина стойности. 

Наличната влага в почвата е достатъчна за развитието на баклата, като се движи в 

граници близки до ППВ %. 

 

СИСТЕМИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ 

ОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ 

В изпълнение на основната цел на проекта "Разработване на технологични 

решения за целите на конвенционалното и биологичното земеделие, включващи 

възможността за индивидуално или комплексно приложение на допустими и съвместими 

по начина на внасяне и действие неорганични и органични подобрители" са изведени 

група експерименти, включващи полски и вегетационни опити при контролирани 

условия. В опит с картофи от зеленчуково сеитбообращение с органично и минерално 

торене се установи, че най-висок добив е отчетен от варианта със смесено торене (50:50), 

а при самостоятелното органично торене с компост има най-висок процент стандартна 

продукция. Най-голям разход на NPK за формиране на единица продукция има при 

растенията с минерално торене – с 4,4 % N, 15,5 % P2O5 и 2,5 % К2О повече от 

осреднените стойности за износ от торените варианти. Вариантът със смесено торене има 

най-висока частична продуктивност на азота (164,85 kg.kg-1), агрономическа ефективност 

(90,85 kg.kg-1), частичен хранителен баланс на азота (0,627 kg.kg-1) и ефективност на 

възвращаемост на азота (0,487 kg.kg-1). Отчетени са качествени показатели на картофите. 

Във вегетационен експеримент е проучено въздействието на биовъглен върху 

почвата и развитието на манголд. Положителен ефект се наблюдава в биометричните 

показатели, съдържанието на пластидни пигменти и качествените характеристики. 

За нуждите на устойчивото земеделие е изведен вегетационен експеримент със 

смесени култури. Установено е, че включването на различни лечебни и зеленчкови 

култури води до намаляване на популациите на нематоди. Спад в броя на нематодите бе 

наблюдаван при съвместно отглеждане на салатата с рукола, невен и тагетес. 

 

ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИ АГРОТЕХНОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ 

ПРОДУКТИВНОСТТА, КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

КУЛТУРИ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 

Проследено е настъпването и продължителността на фенологичните фази и 

влиянието на метеорологичните фактори върху броя и разпределението на поливките.  
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Установено е влиянието на поливния режим и нарастващи норми на торене върху 

продуктивността и качествените показатели на добивите от домати, отглеждани при 

повърхностно капково напояване. Най-високи добиви и при двете поливни норми 100 % и 

50 % М се получават при торените варианти, като завишението на добивите (2017 и 2018 

г.) при използваните норми на торене е от 25 % за вариантите напоявани с 50 % М до 31 

% за вариантите напоявани със 100 % М спрямо неторените варианти, а за 2019 година от 

43 до 60 %. Определени са и някои показатели, характеризиращи качеството на 

продукцията.  

Въведени са норми и поливни режими на домати и малини при капково напояване 

– реализиран брой поливки, размер на поливни и напоителни норми.  

Получени са резултати за влиянието на магнитното поле върху развитието и 

продуктивността на домати и малини при капково напояване. Постигнато е завишение на 

добива от домати при варианта с магнитна обработка на семената през годините на 

изследване от 20 до 25 %, и някои показатели характеризиращи качеството на добива, а 

при микронапояване на малини с магнитна обработка на вода е постигнато завишение до 

17 %. Резултати за постигнатите стойности при лабораторни условия на основния 

параметър на магнитното поле, генерирано в устройството за магнитна обработка на вода 

(УМОВ), които са близки до тези в световната практика. 

Изследван е ефектът на микронапояването (повърхностно, подпочвено) върху 

развитието и продуктивността на малини в условията на оптимално водообезпечаване и 

воден дефицит, като най-високи добиви за периода на изследванията се получиха при 

вариантите, напоявани със 100% М при подпочвено разположение на поливните крила. 

Разработена е методика за оценка на въздействието на тракторите и самоходната 

земеделска техника върху почвите. На база на направения анализ относно степента на 

деградационните процеси, протичащи при извършването на различните технологични 

операции е установено, че определящо е уплътняването на почвите. 

 

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

Целта на изследователския проект „Устойчиво управление на напоителните 

системи за повишаване продуктивността на земеделските култури“ е провеждане на 

изследвания, свързани с оптимизиране на действието на напоителните системи за 

постигане на ефективно използване на водата за напояване и повишаване на 

продуктивността на земеделските култури. Обект на изследванията са както 

съществуващи напоителни канали в Р България, така и системи за напояване в 

земеделските стопанства. В периода 2017-2019 г. са разработени симулационни модели в 

подкрепа на вземането на информирани решения при планирането и управлението на 

напоителните канали; изследвани са водооспестяващи технологии: капково напояване и 

мулчиране при отглеждане на зеленчуци в оранжерия и интензивно ябълково насаждение 

при полски условия; оценени са потребностите от вода на оранжерийни домати на базата 

на евапотранспирацията, определена чрез изпарител и по формулата на Пенман-Монтит и 

влиянието на различната влагообезпеченост върху добива и ефективността на използване 

на водата за напояване; разработена е оптимизирана технология за капково напояване на 

ремонтантен сорт малини «Люлин»; проведени са изследване и aнализ на енергийните 

разходи в открити и закрити водоразпределителни мрежи на напоителните системи. 

Крайни резултати от изпълнението на проекта са: (1) иновативни модели, технологии и 

практики, позволяващи подобряване на ефективността на използване на водата за 

напояване; (2) сравнителни изследвания на методи и средства за определяне на 

потребностите на растенията от вода; (3) водоспестяващи технологии за напояване на 

оранжерийни домати и на интензивно ябълково насаждение в полски условия; (4) 

технология за производство на ремонтантен сорт малини „Люлин“ и (5) оптимизационен 

модел за установяване на енергийните разходи при лентови дъждовални машини. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНИ 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО И ПРИБИРАНЕТО НА 

МАСЛОДАЙНА РОЗА 

През отчетния период са изследвани и разработени технически решения за водене 

на растителнозащитни мероприятия чрез пръскане и реализиране на ефективна грижа в 

насажденията с маслодайна роза. На тяхна основа е създадена многофункционална 

работна машина, която в зависимост от комплектацията си позволява реализиране на 

ресурсоспестяваща борба с вредителите по розовите растения, внасяне на препарати за 

стимулиране растежа на растенията, оросяване с цел повишаване на въздушната влага в 

сухи периоди, поливане на млади растения, селективна резитба, бране на розов цвят, 

транспортни дейности. Проведени са тестове за оценка на конструктивната здравина, 

функционалната пригодност и ефективността на работната машина. Разработени са 

препоръки за подобряване на конструкцията на многофункционална машина за рози и 

нейната ефективност при експлоатация в практиката. Изработена е опитна установка на 

уредба за пневматично отделяне на цвета от храста при бране на маслодайна роза. При 

проведени с нея тестове e идентифициранo влиянието на конструктивни параметри и 

технологични фактори върху изходните показатели на пневматичната откъсваща уредба, 

определен е диапазонът от стойности на налягането на въздуха, гарантиращи нейната 

функционална пригодност. Асамблирана е работна машина с два пневматични откъсващи 

модула, с която са проведени изпитвания в реални условия за оценка на удобството при 

работа и проверка възможността за използване на потенциалите на тракторната 

пневматична система за откъсване на цвета при бране на маслодайна роза. Извършен е 

критичен анализ на получените резултати и са разработени предложения за 

усъвършенстване на конструкцията на пневматичната откъсваща уредба. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 

Извършено е конструиране и изработване на два образеца работни органи за 

ивична сеитба на зърнени житни култури. От лабораторно-полските изследвания е 

установено, че създадения работен орган повишава добива средно с 10 %. 

Изследвани са опръскващи системи предназначени за работа с дронове. Направено 

е обобщение на получените резултати и дефиниране на технологични режими.  

Изведени са аналитични зависимости за определяне на разхода на гориво и за 

степента на физическо и морално износване на земеделската техника, които могат да се 

ползват от земеделските производители. 

Проучени са съществуващите методи за отчитане влиянието на слънчевата 

радиация върху сезонността и фенологичните цикли и са анализирани методите за 

изчисляване на слънчевата радиация и локалното й разпределение.  

Изследвани са качествените характеристики на електроискровите покрития в 

зависимост от режимите за напластяване и материала на напластяващите електроди. 

Разработени са методи за оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула и 

маточина за енергийни цели. 

Разработени са технологични комплекти от машини и съоръжения за 

механизиране на процесите при хранене и поене на животните, събиране и складиране на 

торовата маса. 

Изследван е процеса на компостиране на смес от оборски тор и растителни 

остатъци и е разработена методика за провеждане на експеримента. 

 

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА 

ПРИЧИНИТЕЛИ НА БОЛЕСТИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
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КУЛТУРИ 

Резултатите от проведените проучвания показват възможността за намаляване на 

фунгицидната употреба при подходящ сортов набор и спазване и провеждане на 

пръскания, съобразени със синхрона между развитието на гъбните патогени и 

съответните културни растителни видове. Оценката на риска от епифитотична поява на 

вирусни болести в пшеничените посеви налага преоценка на сортовата характеристика в 

нови агроекологични райони. Растителни екстракти от змийско мляко и хеномелес са 

тествани срещу заразяване с бактерийно струпясване по домати при превантивно 

приложение при оранжерийни условия и полеви условия за втора поредна година. 

Протективен ефект е наблюдаван при домати сорт Миляна при оранжерийни условия, но 

в полеви условия през 2019 протективният ефект при този сорт е слаб. При сорт 

Трапезица протективен ефект дава превантивното пръскане с екстракт от хеномелес при 

оранжерийни и полеви условия. При превантивно почвено приложение на екстракт от 

жълт кантарион в полеви условия под формата на пелети се постига значително забавяне 

на развитието на бактерийно изсъхване по време на вегетационния период на растения 

домати, което е от важно значение за добива на плодове. В опит, проведен във 

вегетационни съдове е установено, че с повишаване на температурата на почвата по 

време на вегетацията (от 16.2 °С до 23.7 °С), намалява интензитетът на проявите на 

фузарийно кореново и стъблено гниене по краставични растения. В серия от четири опита 

е доказано, че инкорпорирането на пшеничена слама повишава нивото на супресивност 

на Алувиално-Ливадна почва спрямо ризоктонийно кореново и базично гниене по 

пшеница. Установено е ново за България заболяване по салата (маруля), известно като 

фузарийно увяхване. По различни видове кактуси, отглеждани в Университетска 

ботаническа градина в гр. Балчик, е установен широк набор от патогенни гъби, 

причиняващи гниене по корените и стъблата, и загиване на растенията. Очаква се част от 

изолираните патогени да се окажат несъобщавани у нас по съответните гостоприемници. 

През 2019 основни патогени по корени и бази на пшеница в 4 района в страната са видове 

от родовете Fusarium и Pythium. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ НЕПРИЯТЕЛИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЦЕНОЗИ - 

БИОНОМИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ЗА БОРБА 

Обследвани са 86 проби от оранжерии със зеленчукови и украсни култури в 14 

области на страната. Вредители са установени в 30 оранжерии. За периода 2016-2019 

година инвазивният вид Metcalfa pruinosa постепенно разшири ареала си на 

разпространение до 18 региона на България от 28 проучени. Идентифицирани са 90 броя 

гостопримници от 42 семейства. В София град от август 2018 г. до август 2019 г. броят на 

нападнатите растения нараства от 38 на 58, а броят на заразените райони се увеличава от 

20 на 61. През 2019 г. единични индивиди от биоагента Neodryinus typhlocybae 

(Hymenoptera: Dryinidae) са открити в Борисовата градина в София без да е прилагана 

официална програма за контрол срещу инвазивния вид. Биоцидните приложения, 

извършвани в Плевен, Варна, Балчик, Добрич, Пловдив и Шумен водят до увеличаване на 

популациите на M. pruinosa в заразените райони. След прилагането на биоагента N. 

typhlocybae срещу цикадата във Варна и промяна в стратегията за борба с вредителите, 

популацията на M. pruinosa през 2018 г и 2019 г. намаля значително. Направена е физична 

характеристика на почви в три опитни площадки. Повърхностите 0-5 и 10-15 cm слоеве в 

трите площадки се отличават съществено по механичен състав и съдържание на 

органично вещество. Експериментално определената водозадържаща способност на 

почвата в първата и втората площадка отразяват различията в механичния състав на 

почвата и уплътнеността от обработките. В първата и втората площадка най-висок дял в 

поровото пространство имат порите, задържащи неусвояема вода. Втори по значение в 

първата площадка са едрите аерационни пори, а във втората – порите задържащи 

усвояема вода. Извършен е анализ на структурата на нематодните съобщества и 
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почвената структура в ново ягодово насаждение при два типа пробовзимане (със 

стандартна сонда 100 см3 пръстени) с цел да се проследят промените в структурата на 

почвата и корелацията в съобществото на почвените нематоди. Преобладаваща трофична 

група в изследваното насаждение е на нематодите, хранещите се с хифи на почвени гъби, 

като растителноядните нематоди са едва четвърти по обилие. Галообразуващите 

нематоди се срещат в 35% от пробите със слабо обилие, като има съществено различие 

между първа и втора площадка – то е по-високо във втората. Миграторните ендопаразити 

са със сходна срещаемост, но в много ниска плътност. Събран е изходен материал в 

землищата на 8 селища от районите на Г. Делчев; Петрич; Враца и М. Търново и са 

подготвени моноксенни популации за последващи морофологични, генетични и 

популационни изследвания. При изследване патогенитета на популация на M. arenaria 

(Дъбница) е доказана пълна резистентност на селекционна линия 810/17 от 

експерименталния сортимент на ИЗК. Извършвани са проучвания върху състава на 

хемоцитите при здрави индивиди на Ceratitis capitata. При синхронизация на отделните 

стадии на развитие е проучена динамиката на структурата на хемолимфата на неприятеля. 

Анализирани са резултатите до стадий ларва IV възраст и предстои обработката за стадии 

предкакавида и имаго. Първоначалните данни показват, че в ранните стадии на развитие 

на C. capitata над 96% от преобладаващите хемоцити са гранулоцитите, следвани от 

подоцитите, докато останалите видове хемоцити са практически неоткриваеми в повечето 

извадки (под 0.05%).  

 

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

ТЕХНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСНА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ 

Основната цел на настоящия проект е продължаване и актуализиране на 

изследванията за усъвършенстване технологичната характеристика на управлението на 

природните ресурси (почви и растения) за устойчивото производство на безопасна 

продукция.  

През реколтната 2019 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. Специфичните условия за развитие както на зимните житни, така и на 

пролетните култури водят до обогатяване на данните за сортовата им агротехника.  

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. Проведени са 

изследванията върху динамиката на натрупване на въглехидрати и основни 

макроелементи по фази от развитието на пшеницата в зависимост системното минерално 

торене с NPK от различни норми и съотношения върху продуктивността на сорт Пчелина, 

физичните характеристики на зърното и ефекта от комбинираното взаимодействие между 

елементите в торовата норма. Проучен е ефектът от набор хербициди и сроковете им на 

внасяне с цел ефикасно извеждане на борбата с плевелите при нови сортове пшеницата и 

тритикале. 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 слънчогледа е включено и изследване влиянието на гореизброените 

фактори върху раундъп-устойчиви слънчогледови хибриди, създадени в ДЗИ-Г.Тошево. 

За условията на годината са установени качествените показатели на линиите от 

машини за производство на полски култури при различни варианти на почвообработка, 
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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 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНО И 

УСТОЙЧИВО ЯБЪЛКОПРОИЗВОДСТВО 

Основната цел на изследването е да се повиши производителността в ябълковите 

насаждения чрез ефективно използване на ресурсите.  

При проучване на шест варианта на торене при единадесетгодишни дървета от 

сорт Флорина (в опитни ябълкови насаждения на Институт по земеделие – Кюстендил) е 

установено повишаване на добива със 72,06 % при вариантите на торене с aмониевият 

нитрат с норма 6 kg/da N, а при 8 kg/da N с 31,91 %. Приложението на птичия тор с норма 

274 kg/da води до увеличаване на добива от сорта с 33,82 %. Почвеното приложение на 

биотор от червен калифорнийски червей, листното третиране и комбинираното 

приложение оказват положително влияние върху растежните прояви на шестгодишни 

дървета от сорт Флорина при съкращаване на стъблото при височина 25 cm и 50 cm. 

Началото на цветообразуването при сортовете Флорина, Златна превъзходна и 

Грени Смит не настъпва едновременно. Наблюденията показват, че образуването на 

цветните пъпки започва в началото или втората половина на юли. Най-рано започва 

цветообразуването при сорт Златна превъзходна (19.07.)  - началото на юли, а по-късно 

при Флорина и Грени Смит (26.07.) - края на юли. 

Наличието на икономически важните вируси ACLSV и ASGV в стари, местни 

сортове и форми на ябълка и круша показва, че посочените вируси съществуват като 

естествен инфекциозен фон при тях още преди активния обмен на посадъчен материал. 

Отглеждането на междуредови култури в млади ябълкови насаждения в известна 

степен може да намали загубите от липсата на основната продукция, както през 

настоящата година, като се формира макар и минимален доход от допълнителната 

култура. 

Икономически най-ефективна през тази година се оказва прилагането на контурна 

и просветляваща резитба за сорт Флорина, а за Грени Смит прилагането на контурна 

резитба. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ - ПЛОВДИВ 
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ 

КУЛТУРИ ЗА ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 

През отчетния период са проведени експерименти с цел да се подобри качеството 

на разсада и да се оптимизира схемата на отглеждане на нетрадиционни за страната 

зеленчукови култури. За получаване на качествен разсад е необходимо растенията да се 

отглеждат във форми, с обем на гнездото от 110 ml. Двуредовата схема на отглеждане е 

по-подходяща за аспержи (120+60/50 cm - 13,04 kg/da) и артишок (120+60/90 cm - 927,32 

kg/da), а едноредовата - за девисил (80/30 cm - 4169,82 kg/da) и ревен (80/70 cm - 4677,00 

kg/da). За отглеждане на пак чой е препоръчително късно полско производство (директна 

сеитба), а на рукола ранно производство (предварително отгледан разсад), по схема 

55+45+45/10 cm. Пащърнакът реагира най-добре при късно производство и схема на 

отглеждане 70+30+30+30/15 cm. Манголд най-ефективно се отглежда като ранна култура. 

Сравнителният анализ на резултатите показва, че сортовете са ясно диференцирани 

според морфологичните си признаци. При манголд с най-добри продуктивни показатели е 

сорт Rubin (Enza Zaden) при отглеждане чрез директна сеитба и сорт Verde a costa larga 
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argentata 2 (произход Италия) при отглеждане чрез разсад. Резултатите при салатно 

цвекло са в полза на сорт Египетско 60 (Любо 76, произход Франция). Най-висок процент 

на развитие са аерогенните болести, причинени от: Cercospora sp., Puccinia asparagi., 

Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum, Ramularia cynarae. От неинфекциозните 

болести със силно развитие e хлорозата по аспержата и артишок. При пащърнак основни 

заболявания са церкоспорозата (Cercospora pastinacea), мокро бактерийно (Pseudomonas) 

и сухо (Itersonilia) гниене по кореноплодите. Установени са неприятелите: Crioceris 

duodecimpunctata, Crioceris asparagi, Aphis spp., Tetranychus urticae, Liriomyza sp., 

Noctuidae. Установено е, че в  района на Кюстендил изпитваните сортове манголд и 

салатно цвекло реагират добре на условията на отглеждане. Анализът на маркетинговите 

проучвания сред производители и в търговската мрежа дават информация за пазара на 

нетрадиционните зеленчукови култури в страната. 

 

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЦЕНОЗИТЕ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ 

КУЛТУРИ В ОРАНЖЕРИИ 

В съответствие с целите на проекта са проведени 10 производствени опита в 

стоманено-стъклени оранжерии и 2 съдови опита при изкуствен фон на зараза във 

вегетационни клетки с домати и краставици. Проучени са екологосъобразни средства и 

подходи за устойчиво управление на вредителите и почвеното плодородие при 

отглеждането на зеленчукови култури в оранжерии. Определена е биологичната 

активност на различни продукти за растителна защита в това число фитопестициди и 

микробиални продукти с оглед оптимизиране на конвенционалните и интегрирани 

растителнозащитните системи за контрол на вредителите. Установена е много добра 

ефикасност на продуктите Синеис 480 СК, Пиретро Натура ЕК и Клоузър 120 СК. Срещу 

доматения миниращ молец са проучени две схеми на третиране: конвенционална и 

интегрирана. При опитите са включени продуктите Волиам Тарго 063 СК, Конфидор 

Енерджи ОД, Амплиго 150 ЗК и Ним Азал Т/С 0,3%. Проведени са опити при домати сорт 

Велосити с продукта Ватрал Био листен тор с фунгицидни свойства от минерален 

произход. Микробиалнитe продукти за растителна защита на базата на ентомопатогенни 

бактерии Bacillus amyloliquefaciens и Providencia rettgeri покзват добра афицидна 

активност срещу памуковата листна въшка по краставици. От проведения 

фитопатологичен анализ на проби от домати, отглеждани в оранжерия с характерните за 

бактерийните струпясвания симптоми по цветове, цветни дръжки и семена са получени 

15 чисти култури. Патогенните изолати от семена и цветове се отнасят към Т и РТ 

патотип. Проведени са съдови опити за изпитване реакцията на 14 линии/сорта домати и 

5 линии/сорта краставици към галовата нематода Meloidogyne incognita. При доматите 

образец 1490/16 е установен като високо устойчив. Нито един от петте изпитвани образци 

краставици, не е установен като силно устойчив или устойчив към галовата нематода M. 

incognita. В ИПАЗР ”Н. Пушкаров” е заложен е съдов опит за изпитване на устойчивостта 

на 5 линии/сорта домати с референтен чувствителен сорт Money Maker към популация на 

Meloidogyne arenaria. От изпитаните до момента линии/сортове индексът на 

галообразуване е със стойност 0 при линия 823/16, с около средна стойност 4,6 при 

810/16. 

В условията на стоманено-стъклена оранжерия при краставиците сорт Киара е 

заложен експеримент за проследяване на биогенността на почвата, третирана с 

биологични препарати от щамовете антагонистични гъби Trichoderma и Gliocladium. 

Проведени са опити с 24 образци от сем. Cucurbitaceae за нападение от почвени патогени 

и галови нематоди. Присадката CM720xXNY451 има най-нисък индекс на 

галообразуване. С най-висок индекс на атака от фузарийното увяхване се откроява 

Мускатна 51-17, докато при питиума този процент е най-висок при Lagenaria. Проведени 

са опити за установяване влиянието на гъстотата на разсаждане при краставици върху 

добива и фитосанитарния статус, което е основа за успешното устойчиво управление на 
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агроценозите при зеленчукови култури в оранжерии. В условия на органично торене са 

изпитани сортовете домати Aphen, Grumira, Мартес и Esmira. Най-висок общ добив е 

получен от сорт Grumira, a най-нисък - от сорт Esmira. При две схеми на торене са 

изпитани общо петнадесет сорта домати, от които седем са с червени плодове, а осем – с 

розови. Най-висок общ добив е отчетен при сортовете Belfast и Клароса и при двете 

схеми на торене. 

 

РАЗРАБОТВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ  

За подобряване качеството на разсад от домати и пипер са изпитани три варианта 

на обогатяване на стандартния торфо-перлитен субстрат. С най-голяма вегетативна маса 

са растенията при включването на Duramon Dynamic и Еfisoil Renovation в състава на 

субстрата, като увеличението е до 28,9 %, следвани от приложението на Лумбрикал 25% 

обемно – до 17,2 % в сравнение със стандартната технология. В полски опити с домати, 

сорт Копнеж F1 и пипер, сорт Ивайловска капия най-високи добиви са отчетени при 

използване на течни торове и сребрист мулч при схема 120+40/50 cm – за доматите и 

120+40/10 cm – за пипера. Приложението на биологичния препарат Триходермин при 

сорт Копнеж F1 влияе положително върху развитието на болестите през вегетацията. 

Най-ниско разпространение на вирусните болести при пипера е отчетено при сребристия 

мулч при вътрередово разстояние от 10 и 15 cm. В условията на ИЗК „Марица” за 

главесто зеле, сорт Пълдинер, рано полско производство, при капково напояване се 

препоръчва схемата 100+60/40 cm и торене с минерални торове или вермикомпост. 

Аналогични са резултатите за условията на Кюстендил, но при гравитачно напояване. 

Използването на Хумустим при схема 100+60/50 cm повишава съдържанието на сухо 

вещество и аскорбинова киселина. В полски опити е установена много добра биологична 

активност на продукта Exalt 25 SC при пипер в доза 240 мл/дка - срещу трипсовете и при 

домати в доза 240 мл/дка - срещу доматения миниращ молец и памуковата нощенка. 

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 ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" - 

РУСЕ 
ПРОУЧВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗВЕНА ПРИ ОСНОВНИ 

ПОЛСКИ КУЛТУРИ И ЛОЗА В УСЛОВИЯТА НА РУСЕНСКИ РЕГИОН  

През отчетната 2019 год. съгласно работната програма на проекта е извършена 

научно-изследователска работа с основна цел: проучване и разработване на основни звена 

в технологията за отглеждане на структуроопределящи култури за семепроизводство и 

лоза в района на излужените черноземи.  

В трайния торов опит (ТТО), продължи проучването на 7 варианта на торене със 

самостоятелно и комбинирано внасяне на макроелементите N, P и К, върху 

продуктивността на културите – пшеница, ечемик, царевица и полски фасул. Проследени 

са качествените показатели на зърното и износът на микро- и макроелементи от почвата, 

като резултатите от изследването показват, че определящо влияние за повишаване 

продуктивността и качествените показатели на културите, включени в опита, има 

азотното торене, прилагано, както самостоятелно, така и в комбинацията с 

макроелементите фосфор и калий.  

За втора година са проследени специфичните изисквания на сортовете пшеница 

„Венка 1”, „Дунавия” и люцерна сорт „Приста 5” към срока на сеитба и гъстота на посева, 

с оглед получаването на семена с високи посевни качества. 

Продължи проучването на три вегетационни хербициди върху растежа, развитието 

и продуктивността на новоселекциониран царевичен хибрид и родителските му форми, 
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отгледани при неполивни условия. Изпитваните хербициди са селективни за царевичния 

хибрид и родителските му компоненти, като последните реализират добиви близки до 

контролния вариант. С цел получаване на по-висок процент първокласни лози от 

присадени резници, успешно е изведена химична борба с вредната растителност във 

вкоренилището и избор на подходящи продукти за растителна защита. При изпитваните 

сортове не е установена проява на фитотоксичност и промяна във физиологичното 

състояние на присадените резници.  

Проучено е влиянието на подложката по отношение на силата, която тя индуцира 

на присадения сорт и върху минералното хранене, съдържание на захари, общи киселини 

и др. Проучвани са два десертни сорта лози Тангра и Зорница, присадени на различни 

подложки - СО4 (приета за контрола в изследванията), Монтикола и Шасла 41Б и два 

растежни стимулатора. Подложките Монтикола и Шасла 41Б, проявиха висока 

чувствителност към специфичните почвено-климатични условия в района, а растежните 

стимулатори не повлияха положително върху добива на първокласни присадени 

вкоренени лози. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗВЕНА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 

През отчетния период в лозово вкоренилище е изведен опит със сортовете 

Кайлъшки рубин и Сторгозия за изпитване на органичния биостимулатор Озирил и 

течните листни торове Ка-Бор и МахGrow. След етапа на стратифициране са отчетени 

калусообразуването при калема и петата на резниците, покарването на пъпките и появата 

на корени. През етапа на вкореняване са проследени покарването, интензивността на 

растежа на главния летораст и степента на узряването му. След изваждане от 

вкоренилището е отчетен добив на стандартни вкоренени лози. Отчетени са 

биометричните им показатели. Данните по всички показатели са обработени с 

двуфакторен дисперсионен анализ. Налице са статистически доказани разлики по всички 

показатели от етапа на вкореняване. 

През 2019 г. продължава полския опит за установяване на оптимални начини за 

прилагане на микоризиращи продукти - Rhizo vam basic и Dynocarb MYC (срещу Glomus 

intraradice). Проучено е внасянето на продукта Rhizo vam basic  чрез размесване на 

частиците с почвата при формиране на лехата (доза 0,2 l/m2) и внасяне на продукта 

директно в областта на коренообразуване (доза 0, 005 l на резник). Вариантите са 

заложени в лехи без мулчиране на повърхността и с мулчиране с полиетиленово фолио. 

Вторият продукт - Dynocarb MYC е внесен чрез поливните води, посредством системата 

за капково напояване. Проследени са динамика на растеж на леторастите, добив 

стандартни вкоренени лози и е направена биометрична характеристика на получения 

посадъчен материал. През 2019 г. резултатите са аналогични на получените през 

предходните две - прилагането на микоризиращите продукти Rhizo vam basic и Dynocarb 

MYC води до увеличение на добива и качеството на лозите. Най-добър ефект е отчетен 

при разпръснато прилагане на Rhizo vam basic без мулчиране с полиетилен. 

В лозовото вкоренилище на ИЛВ продължава проучването 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). 

Хербигацията с Гардоприм плюс Голд е проведена, непосредствено след набождането на 

резниците от сортовете Наслада, Болгар и Мискет плевенски. Фунгигацията е приложена 

при сортовете Болгар, Мискет плевенски и Каберне совиньон, като са използвани 

последователно Ридомил голд, Верита ВГ, и Триомакс 45 ВП. Проучени са динамиката на 

заплевеляване, покарването на резниците, индексът и степента на нападение от мана, 

добив стандартен посадъчен материал, биометричните показатели на получените в края 

на вегетацията присадени вкоренени лози. На настоящия етап от изследването не са 
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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. 

Заложен е опит за установяване действието на контактните листни хербициди 

Баста 15 СЛ (150 g/L глюфозинат-амониум) и Диква 20 СЛ (200 g/L дикват) върху 

надземната вегетативна маса на присадените вкоренени лози от сортовете Мискет 

плевенски, Болгар, Наслада и Мискет кайлъшки. Целта на изследването е да се проучат 

възможностите за прилагането им като дефолианти, непосредствено преди изваждането 

на лозите от вкоренилището. Степен на засегнатост „пълна” според скалата на EWRS е 

отчетена при три от сортовете след третиране с комбинацията от Баста + Диква – Болгар, 

Наслада и Мискет плевенски и при Наслада и Мискет плевенски след прилагане на Диква 

- 0,6 L/da. За доказване възможността за развитие на лозите през следващата вегетация е 

установено състоянието на пъпките им след третиране с изпитваните хербициди. На 

настоящия етап от изследването най-голям потенциал за използване като химичен 

дефолиант имат хербицидът Диква 20 СЛ в доза 0,6 L/da и комбинацията от Баста 15 СЛ 

+ Диква 20 СЛ (0,3 + 0,33 L/da). 

 

ЕФЕКТИВНИ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

ЛОЗАТА  

През 2019 г. е проучено влиянието на някои зелени резитбени операции върху 

растежа и добивните качества на лози от сортовете Сторгозия и Мискет кайлъшки. При 

биологично и конвенционално отглеждане на Мискет кайлъшки с различни комбинации 

от зелени резитбени операции е изследвано влиянието им върху основни агробиологични 

показатели. Установено е, че извършването на определени летни резитбени операции в 

лозовите растения, оказва влияние върху вегетативните и репродуктивни възможности на 

лозите, както при единия, така и при другия сорт. Въз основа на направените 

манипулации върху лозовите растения се изменят основните агробиологични 

характеристики (количество и качество на гроздето и виното; листна повърхност и др.) 

при съответните сортове. 

Продължена е работата по изпитване и установяване на подходящи технологични 

варианти за борба с неприятелите 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, производство на вино от биологично произведено грозде. 

В плододаващо насаждение от сорт Сторгозия продължава изпитването на 

органичния биостимулатор Озирил на френската фирма „Frayssinet“, течните листни 

торове Ка-Бор на „Лейли“ и МахGrow на „Максгроу Кемикъл“ ООД. Определено е 

съдържанието на макроелементи в почвата и листата. Съпоставено е оптималното им 

съотношение спрямо това, при високо и нископродуктивни лозя. Проследени са растежа 

на леторастите и узряването на гроздето. Отчетени са количествени и качествени 

показатели на добива. Направени са анализи на химичния състав и съдържанието на 

ароматични и летливи компоненти във виното от миналогодишната, както и на 

гроздовата мъст от новата реколта.  

Проучено е движението и вариацията на цените на производител, на едро и на 

дребно на десертно грозде. Установено е, че ценовите равнища на производствените цени 

се покачват съществено след присъединяването на страната ни към ЕС до 2012 г., след 

което отбелязват понижение, въпреки намалението на производството спрямо началните 

години на изследването. Вариацията в количеството на произвежданата в страната 

продукция обяснява 39,7 % от изменението на цената на производител по години, като 

въздействие оказват и количеството на вноса, цената на единица вносна продукция, 
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преговорната сила на останалите контрагенти по веригата на доставки, промените в 

потребителското търсене. Намаляващият относителен дял на производствените цени в 

цените на едро и на дребно показва отслабващите пазарни позиции на производителите 

през последните години. Подготвена е и разпространена анкетна карта за проучване 

проблемите на производството и реализацията на десертно грозде, възможностите за 

интеграция в подсектора и потенциала за развитие на къси вериги на доставки. 

Извършен е ситуационен анализ на лозаро-винарския сектор в света, обхващащ 

периода 2014-2018 г. Данните показват леко увеличение в производството на винено 

грозде, а пазара на вино отбелязва значителен ръст най-вече в стойностно изражение. 

Резултатите от проучването на сектора в настоящата световна икономическа ситуация 

сочат, че вероятно в близко бъдеще глобалният пазар на вино ще забави възходящия темп 

на развитие. Интернет ще продължи да играе все по-важна роля в търсенето на пазари и 

продажби на вино на едро и дребно, а значението на винения туризъм ще нараства. 

Предложени са регионални брандове на винен туризъм в две пилотни области – Видин и 

Хасково, чрез създаване на тематични маршрути за винен туризъм. 

 

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 диагностиката и интегрираната 

защита от вредители в лозовите насаждения. Проучва се приложението на индексажния 

метод за диагностика на вирусни и фитоплазмени болести при отбор на изходни лозови 

растения. Опитът включва присаждане на индикаторния сорт Пино Ноар върху резници 

от болни и здрави растения на сортовете Кайлъшки Рубин, Мерло, Трапезица, Шардоне и 

един хибрид. Всички растения, присадени през 2019 г., показват симптоми на листно 

завиване при вариантите от болни лози, a вариантите със здрави лози не проявяват 

признаците на болестта върху индикаторния сорт. При обследванията на маточните лозя 

за производство на базов размножителен материал, вкоренилище и други лозови 

насаждения посредством ELISA са установени инфекции от листно завиване (GLRaV-1) 

при сортовете Просеко, Трапезица и Милана; GLRaV-2 при Аликант Буше, Мерло и 

Палиери; GLRaV- 3 при Просеко, Сторгозия, Русалка, Трапезица, Наслада, Мискет 

Хамбургски, Атика, Милана, Болгар, Среброструй и Мерло. GFLV е установен само в 

проба от сорт Плевенска Роса. В новозасадено лозово насаждение от района на Плевен са 

установени листно завиване и лозови жълтеници, чиито причинители са идентифицирани 

GLRaV-3 и ‘Ca Phytoplasma solani’. Доказано е, посредством PCR, наличието на 

фитоплазми ‘Ca Phytoplasma solani’ в проби от сортовете: Димят, Каберне Совиньон, 

Каберне Фран, Мерло, Наслада и Шардоне от района на Плевен и Аликант Буше от 

района на Търговище. Мониторинга за потенциални вектори на фитоплазми показва 

наличието на различни видове цикади, но най-силно разпространение има Scaphoideus 

titanus с 1306 от общо 1675 насекоми. Всички PCR на проби от S. titanus досега са 

отрицателни за наличие на фитоплазмена ДНК. Проследена е появата на първи симптоми 

и развитието на икономически важни болести по лозата в Експерименталната база на 

ИЛВ. Анализирани са влиянието на климатичните условия и други фактори за развитието 

на основните гъбни болести. В рамките на проекта се поддържа и проучва предбазов 

размножителен материал от лоза в култивационни съоръжения. Проучва се 

алелопатичната активност на ризосферния почвен слой след отглеждане на Ailanthus 

altissima и Phytolacca americana. Почвата от ризосферния слой на двата вида проявява 

алелопатична активност, най-силно изразена при покълването на семената от тестовото 

растение. Проучена е чувствителността на A. altissima и Ph. americana към 6 броя 

хербициди. Гардоприм плюс Голд, Лумакс и Гилд предизвикват фитотоксична реакция до 

петия ден след прилагането им върху A. altissima, а при Ph. americana хербициден ефект 

се отчита на двадесетия ден. Провежда се биологично изпитване на ефективността  на 
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адювант в комбинация с фунгициди за контрол на болестите мана и оидиум, както и с 

хербициди за борба с плевелите в лозята. Проучено е влиянието на хербицидите Пледж 

50 ВП, Лумакс 538 СК и Гилд върху качеството на гроздето и виното от сорт Каберне 

совиньон. Приложените хербициди не влияят негативно върху качествата на получените 

вина от сорт Каберне совиньон. По-високото съдържание на висши алкохоли, в 

третираните варианти е свидетелство за подобрен метаболизъм на лозата при 

елиминиране на конкурентната плевелна растителност. Третирането с изпитваните 

хербициди оказва положително влияние по отношение на обогатяване естерното 

съдържание във вината. 

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО – ПЛОВДИВ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ЗАГИВАНЕ НА ОВОЩНИТЕ ДЪРВЕТА - ЕТИОЛОГИЯ, 

ФАКТОРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ  

Проучванията са проведени в ИО-Пловдив и в частни овощни насаждения в 

Пловдивска, Пазарджишка, Старозагорска, Хасковска, Бургаска, Варненска и 

Силистренска области. В изследванията са обхванати почти всички икономически важни 

дървесни овощни видове на умерения климат - череша, праскова, кайсия, слива, ябълка и 

круша. Проведен е детайлен фитосанитарен скрининг, включващ диагностика на гъбни, 

бактериални, вирусни и фитоплазмени фитопатогени, както и обследване на 

икономически важни неприятели и повреди от фитотоксичност. 

Основна роля за преждевременното загиване на овощните дървета имат 

бактериите от род Pseudomonas и гъбите от род Monillinia. При всички овощни видове, с 

изключение на крушата, е идентифицирана бактерията Pseudomonas sрр., което означава, 

че патогенът има съществена роля в процеса на преждевременно загиване на овощните 

видове. 

При всички костилкови видове при висок процент от дърветата с подтиснат растеж 

и развитие, са установени гъби от р. Monillinia, патогени, срещу които има достатъчно на 

брой ефективни фунгициди, което означава, че има пропуски при прилагането на 

профилактични мерки и провеждане на растително защитните мероприятия. 

Съществено значение за депресията в растежа и развитието на дърветата, водеща 

до постепенното им загиване има синдромът кореново гниене, който се причинява от 

голям кръг гъбни патогени. В настоящето изследване са идентифицирани Dactylonectria 

pauciseptata, Phytophthora spp и Fusarim spp.  

Преждевременното загиване на дървета във висок процент в много млада възраст 

предполага заразяване на растенията още в питомниците при производството на 

посадъчен материал. 

Много често при растенията със силна депресия в растежа и развитието са 

установявани смесените инфекции от два и повече фитопатогени; 

Получените данни потвърждават работната хипотеза: преждевременното загиване 

на дърветата на овощните видове е следствие от неблагоприятното едновременно или 

последователно въздействие на няколко фактора (биотични и/или абиотични).  

В резултат на проведените научни изследвания е идентифициран, неописан до 

момента в научната литература, вирус, наречен вирус по черешата Тракия (Cherry virus 

Trakiya); за първи път в България е идентифициран гъбният патоген Dactylonectria 

pauciseptata, един от причинителите на кореновото гниене по овощните видове; 

проектиран е модел за химичен контрол на кореновото гниене при овощните видове. 

 
ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВОДАТА В АКТИВНИЯ 

ПОЧВЕН ОБЕМ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ 

Систематизирани са първичните данни (отчети на неутронния влагомер) от 

многогодишните измервания на почвената влажност в предварително зададените 

пространствени решетки в зоната на кореновата система на представителни опитни 
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растения. Калибриран е неутронният влагомер в специфичните условия на всеки един от 

опитните участъци. Създаден е макет за въвеждане на информацията и е разработен 

алгоритъм за изчисляване на почвената влажност, водния запас и водния баланс в 

активния почвен обем, реалната евапотранспирация на насажденията и пространствено-

времевото разпределение на кореновото извличане. Изчислени са стойностите на 

почвената влажност, водния запас и елементи на водния баланс в активния почвен обем 

на черешовите дървета за периода 2006-2013 г. Продължава работата по визуализация на 

обработената информация като за целта са изготвени двумерни изображения на 

разпределението на кореновото извличане в седем слоя от активния почвен обем. За 

първа година се провеждат измервания с неутронен влагомер и в старо орехово 

насаждение. В заливна площадка са определени воднофизичните свойства на почвата. 

Продължават измерванията в младо орехово насаждение като броят на обсадните тръби 

на опитно дърво е увеличен от две на четири. В края на зимата е извършена силна резитба 

за формиране на младите дървета. Отчетеният прираст е със средна дължина 79 cm като 

средният брой леторасти на дърво е 33, т.е. с извършената резитба са създадени условия 

за подходящо формиране на короните на дърветата през 2020 г. Извършени са 

необходимите агротехнически мероприятия по отглеждането на насаждението. 

  
ЕКОЛОГИЧНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРАСКОВИ, КАЙСИИ И СЛИВИ 

Проучванията са проведени в плододаващо прасковено насаждение на територията 

на Института по овощарство - Пловдив. Изследвано е влиянието на различни торови 

норми на биопродуктите Лумрбеко, Агрифул и Хумустим върху добива и химичния 

състав на плодовете от сорт Глоухейвън, присаден на вегетативна подложка GF677. 

Най-висок добив е отчетен при торенето с Лумбреко във варианта на комбинирано 

подхранване /листно+почвено/ с отчетен среден добив от дърво 75 кg, следван от почвено 

внасяне 55 кg/дърво, а при листното внасяне се получава среден добив около 47 кg от 

дърво. При прилагането на Агрифул в доза 1 L/da средния добив от дърво е 46 кg. Най-

нисък добив е отчетен при всички норми на прилагане на Хумустим. 

Установено е, че методът полова дезориентация чрез използване на диспенсерите 

Cidetrak® ОFM/PTB MESO е ефикасно алтернативно средство за борба с основните 

неприятели по прасковата - източният плодов червей и прасковеният клонков молец. Най-

добри резултати се получават при ниска плътност на популацията на вредителите в 

изолирани прасковени насаждения. Феромоновите капсули Pherocon OFM A&B Combo 

dual са особено ефикасни за градини, в които се провежда полова дезориентация. Те 

отразяват адекватно плътността на източния плодов червей в прасковените градини.  

Феромоновите капсули Pherocon OFM A&B Combo dual улавят голям брой 

пеперуди в конвенционално третираните насаждения. Препоръката ни е да се използват в 

комбинация с L2 капсули за улавяне на по-голям брой пеперуди в насаждението.  

Проучена е ефективността и селективността на нови активни вещества на 

хербициди (Пирафлудим и Екопарт турбо) и контрола на заплевеляване в плододаващи 

прасковени насаждения, както и ефективността и селективността на някои листни 

хербициди (Белука, Чикара дуо и Наса 360 СЛ) и възможностите за контрол на 

заплевеляване в млади сливови насаждения. 

Методът полова дезориентация чрез използване диспенсерите Isomate® OFM ТТ е 

ефикасен и може да бъде алтернативно средство за борба с основният неприятел по 

сливата Grapholitha funebrana Tr.  

 

НОВИ ПОДХОДИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТАНДАРТЕН И 

СЕРТИФИЦИРАН ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 

Получени са първите резултати от размножаването на овощните видове ябълка, 

круша, череша и слива по време на зимния им покой. Данните доказват, че инсталацията 

с водно отопление и размножаването в стратификалня, в съчетание с правилно избрана 
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температура за калусообразуване, водят до успешно размножаване на посочените по-горе 

овощни видове. Проучени са вегетативните и физиологичните прояви на успешно 

размножените растения и подложки, отглеждани в контейнери при различни нива на 

торене. Установени са оптималните торови норми за получаването на годни за 

присаждане подложки и на стандартни дръвчета. 

В депо-изолатор са проведени визуални и контролни серологични тестове по 

метода ELISA на 25 черешови и 25 сливови дървета, с цел производството на свободни от 

вируси калеми. Всички проби, взети от тестваните черешови и сливови дръвчета, 

реагират отрицателно с антисеруми за проучваните вируси. Въз основа на получените 

резултати са маркирани растения за вземане на калеми за производство на сертифициран 

овощен посадъчен материал в контейнери. 

Първите резултати от проучването на вегетативните прояви на маточни дървета, 

засадени в контейнери и отглеждани в депо-изолатор показват, че е възможно 

производството от тези растения на свободни от вируси калеми. Успоредно с това са 

проучени болестите и неприятелите при отглеждането на маточните дървета в депо-

изолатора. Разработена е схема за растителна защита, гарантираща качеството на 

произведените калеми. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – 

ТРОЯН 
ПРОБЛЕМИ НА УСТОЙЧИВОТО ПЛОДОПРОИЗВОДСТВО ПРИ ДЪРВЕСНИТЕ 

ОВОЩНИ ВИДОВЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ СТАРОПЛАНИНСКИ РАЙОН - СЪВРЕМЕННИ 

РЕШЕНИЯ 

Проектът има за цел да осъвремени някои елементи от съществуващите 

технологии за отглеждане на дървесни овощни култури в планински региони, с решения 

за устойчиво плодопроизводство, чрез минимално негативно въздейстие върху околната 

среда.  

• На територията на ИПЖЗ Троян и ОС Дряново са анализирани климатичните 

фактори. Минималните количества валежи, заедно с по-високата средна температура през 

месец март, провокираха ранен цъфтеж при някои сливови сортове. За района на ОС 

Дряново падналите валежи се отразиха добре на наедряването на плодовете, но 

провокираха проява на късно кафяво гниене.  

• Поддържането на почвената повърхност в чим от изкуствен тревостой (звездан-

червена власатка) във сливово насаждение от сорт Катинка, благоприятства 

съдържанието на почвена влага в по-дълбоките слоеве. Най-благоприятно влияние върху 

растежа на дърветата от сорт Катинка, се наблюдава при поддържане на междуредието в 

угар (торен).  

• В интензивно сливово насаждение при сгъстена схема на засаждане е 

установено, че с най-големи размери са дърветата от сорт Стенлей, а с най-малки Ханита. 

При сорт Чачанска лепотица най-едри са плодовете в комбинация с подложката Brompton 

(43,36 g). Коефициентът на родовитост за 2019 е най-висок при сорт Ч. Лепотица, при 

всички варианти (0,45-0,48). 

• В ОС Дряново са установени пораженията от гъбна сачмянка, за 2019 г - слаби. 

Най-висока степен на поразяване е отчетена при чувствителния сорт Стенлей – 10,2 %, а 

при останалите е между от 7 до 3 %. Пораженията от вируса на шарка са най-значими при 

чувствителния сорт Балванска слава – 19%.  

Най-големи поражения от Monilinia frutigena има при сортовете Алтанова 

ренклода, Пасифик, Стринава и Тегера, над 20 % загниване на плодовете.  

Препаратите Green Smile се проучват едновременно в Троян и в Дряново. За 2019 

г. в Троян е отчетен много добър ефект от вариантите с използване на биологичните 

препарати. Препоръчва се включването им в интегрирани растително-защитни схеми. 
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• Направено е сравнително проучване на влиянието на различните типове торене 

върху стойностите на биохимичните показатели в пресни и сушени сливови плодове от 

сорт Тегера и Елена. След дехидратация плодовете сорт Тегера и Елена повишават 

количественото си съдържание на общи захари, инвертна захар, киселини и дъбилни 

вещества.  

• Добивът на калеми със стандартно качество, от маточната градина с 12 сорта 

ябълки и 7 сорта сливи е достатъчен за обезпечаване на разсадопроизводството на ИПЖЗ 

Троян. За гарантиране здравното състояние на маточните дървета, ежегодно се провеждат 

визуални обследвания за вируса на шарка по сливата и при наличие на симптоми се 

доказва със серологични тестове.  

Поддържат се съществуващи демонстративни, колекционни и моделни 

насаждения за онагледяване на технологични решения и опитни варианти пред ученици, 

студенти и фермери. 

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБНОПЛОДНИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ВЪРХУ 

СЛАБОПРОДУКТИВНИ ЗЕМИ 

Разработването на отделни елементи от технологиите за създаване и реколтиране 

на насаждения от дребноплодни овощни видове у нас е изключително актуално, поради 

специфичните агроекологични условия на предпланинските и планинските райони и 

поради зачестилите през последното десетилетие засушавания.  

На тази база е извършен мониторинг и оценка на природно-климатичните фактори, 

влияещи на почвеното плодородие. 

Изпитани са различни системи на затревяване в междуредията на моделните 

насаждения с цел намаляване на почвообработките и ерозионните процеси, както и 

проследяването на вегетативните и репродуктивни качества 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 малини. Определено е 

влиянието на генотипа, хранителната среда и растежния регулатор върху 

микроразмножаването на някои малинови сортове. 

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

някои ягодоплодни култури. Установени са болестите и неприятелите с най-значим 

икономически ефект върху растенията. Установена е появата на опасния вредител по 

ягодоплодните култури Drosophila suzukii Matsumura. 

Проведено е сушене на плодове от сортове касис, като е проследен биохимическия 

състав в пресните и сушени плодове. Анализирани са и настъпилите промени при някои 

от отделните показатели. Направена е оценка на технологичния процес и пригодността на 

плодовете към този тип на преработка. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ -  ЧИРПАН 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЗВЕНА ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА НА 

ОСНОВНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ ЗА УСЛОВИЯТА НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА 

ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ 

Основната цел на проекта е усъвършенстване на някои звена от технологиите за 

производство на основни култури, отглеждани в района на Централна Южна България, 

основани на принципите на интензивното и устойчиво земеделие. Изследователските 

приоритети са насочени към: комплексна оценка на сортове слънчоглед, памук, 

тритикале, твърда пшеница и грах; агрономическа, екологична и икономическа оценка на 

продуктивния потенциал на отделните хибриди; влияние на някои листни торове и 
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растежни регулатори, усъвършенстване борбата със заплевеляването, неприятелите и 

болестите по културите, като за целта се изпитват нови средства за борба и нови 

растежни регулатори, установяване ефективността на основни агротехнически практики. 

Комбинираното внасяне на N12P12K8 води до 42.6 % (318.9 kg/da) повече зърно 

при твърдата пшеница спрямо варианта без торене. Най-голям добив зърно, през 

отчетната година се реализира под действието на варианта N8P12 (409.3 kg/da) - с 83.1 % 

над контролата. При торенето на памука, прилагането на N12 доведе до най-висок добив 

на суров памук – с 47.7 % (251.6 kg/da) повече от контролата. Комбинираното торене 

азот-фосфор оказа най-голямо въздействие при вариант N16P4, като завиши стойностите 

с 41.8 % (241.5 kg/da) в сравнение с неторения вариант. При варианта третиран с 

хербицида Стомп Нов 330 ЕК – е отчетен най-висок добив - 125 кg/da. При хербицидните 

комбинации Пулсар + Базагран и Експрес + Базагран, са отчетени много ниски добиви, 

което се дължи на засиленото им фитотоксично действие. Най-висок общ добив от суров 

памук и най-много формирани кутийки на едно растение са отчетени след приложение на 

биологично-активната субстанция NOX10 - 187.0 kg/da, (17.8 % над контролата). В 

памуковата агроценоза за района на гр. Чирпан са установени 39 вида: от които 25 са 

вредни насекоми и акари, отнасящи се към 7 разреда и 17 семейства; 14 са полезни 

насекоми, отнасящи се към 5 разреда и 5 семейства. При обследването на твърдата 

пшеница са установени следните икономически важни неприятели - телени и лъжетелени 

червеи, скакалци, житен бегач, житни мухи, житна стъблена оса, листни въшки, 

пшеничен трипс, обикновена пиявица, вредна житна дървеница, обикновен житар и 

обикновена полевка. По граха са открити четири неприятеля; грахов зърнояд, зелена 

грахова листна въшка и два хоботника от род Sitona. Плътността неприятелите е по-ниска 

от прага на икономическа вредност.  

Изпитвана е продуктивността на два сорта тритикале, с предсеитбена 

електромагнитна обработка и три варианта на торене. Вариантите на предсеитбена ЕМО 

(електромагнитна обработка) на семената са с доказано отрицателно влияние върху 

добива, дължината на класа и масата на 1000 зърна при сорт Колорит. 

Хербицидите, приложени във фаза 1-ви, 2-ри и 3-ти стъблен възел на твърдата 

пшеница влияят върху височината на растенията, и съдържанието на протеин и глутен, но 

не оказват влияние върху структурните елементи на добива и хектолитровата маса на 

зърното. Най-висок добив и през трите фази на третиране е отчетен при хербицида Пума 

супер 7,5 ЕВ. 

През отчетната година са проучени биологичните и стопанските качества на девет 

сорта твърда пшеница в специфичните условия на Пазарджишкия регион. Добивите зърно 

от твърда пшеница се движат от 423 kg/da при сорт Предел до 522 kg/da за сорт Деница. 

Най-висок общ добив е отчетен при памук, отглеждан конвенционално при 

междуредово разстояние 90 сm. Средният брой кутийки на едно растение е по-голям при 

конвенционално, спрямо биологичното производство. В двете агроекосистеми при 

растенията, отглеждани на междуредово разстояние 90 реализират по-добри резултати. 

През 2019 г. са проведени теренни проучвания на плевелната растителност на 

територията на общините Чирпан и Братя Даскалови. В представителни участъци на 

съобществата са направени фитоценотични описания, в който освен пълен видов състав е 

събрана и информация за абиотичните условия на средата, картирани са находищата на 

рудерални инвазивни видове висши растения в проучената територия. Направени са 

допълнително 317 фитоценологични описания. Установени са 17 нови вида за 

флористичните райони на изследване. Направени са хербарийни материали от тях и са 

внесени в хербария на ИБЕИ-БАН. 
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ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ – МАРКОВО 

РАЗРАБОТВАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ АГРОТЕХНИЧЕСКИ И 

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ПРАКТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

АВТЕНТИЧНИТЕ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ТЮТЮН 

Основните дейности, извършени в рамките на проекта са: 

 • Разработване на иновативни технологии за опазване тютюна в България от 

гъбни, бактериални болести и висши цветни паразити при опазване екологичната чистота 

на продукцията. 

• Провеждане на имуноселекционни проучвания на отношението на генотипове 

тютюн към причинителите на важни за тютюнопроизводството вирусни болести, 

проследяване на развитието им при едролистните сортови групи тютюн; установяване на 

ефективни биологични методи за борба с причинителите на вирусните заболявания. 

• Проучвания свързани с появата, плътността, популационната динамика, 

биоекологичните особености на неприятелите в тютюневия посев, както и върху 

установяване биологичната ефективност на нови инсектицидни препарати за борба с 

основните неприятели по тютюна. 

• Проучване действието на различни микробиални препарати върху биологичните 

и агрохимичните свойства на почвата и отражението им върху продуктивността и 

качеството на тютюневата суровина, чрез установяване влиянието на различни 

микробиални препарати върху агрохимичната характеристика на почвата; установяване 

промените в популационната плътност на основни физиологични групи почвени 

микроорганизми; проучване реакцията на тютюна към използваните микробиални 

препарати чрез изменението на основни биометрични параметри, химични и стопански 

показатели. 

• Изследване на комплекса от биотични фактори на ризосферната почвена среда 

при инфекция с паразитни растения от род Phelipanche и определяне степента на 

колонизацията с арбускуларни микоризни гъби (AMF), биоразнообразие на популационно 

ниво на хифални трофични групи микроорганизми, биологична активност и химически 

състав на почвата. 

• Изследване биологичната активност на екстракционни продукти получени от 

видове от р. Nicotiana  (N. tabacum, N. alata и N. rustica)  срещу фитопатогени от гъбно и 

бактериално естество причинители на болести при тютюна. 

• Сортосравнителна оценка по биометрични, стопански и технологични 

показатели на селектирани в ОСТ – Хасково сортове тютюн от екотип Крумовград, 

Харманли и Свиленград и обособяването им в групи, чрез проследяване и анализиране на 

темповете на растеж и развитие на отделните сортове; проучване на размерите и 

специфичното сухо тегло на листата; анализиране на продуктивността и стопанските 

показатели; проследяване и анализиране на технолого-химически показатели на 

тютюневата суровина. 

• Изготвяне на обективна оценка на получената тютюнева суровина, като 

резултат от изследванията извършени по задачите на проекта, за внедряване в практиката 

на най-представителните резултати. 

• Изпитване влиянието на торенето с комбинирани торове върху продуктивността 

и качеството на суровината при тютюн Виржиния, чрез изследвания върху: основните 

биометрични параметри; стопанския добив; качествените показатели на суровината. 

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - ПЛЕВЕН  
БОБОВИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ И ТРЕВНИ СМЕСКИ ЗА УСТОЙЧИВО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Бобови фуражни култури и тревни смески са обект на проучване в проекта. 

Научно-изследователската работа е съсредоточена в тринадесет полски и един 

вегетационен опит, извеждани в Институт по фуражните култури - Плевен, Институт по 
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почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров” - София и 

Институт по физиология на растенията и генетика - Киев, Украйна. Проучвани са: 

технологични подходи при отглеждане на бобови фуражни култури и тревни смески - 

сеитба под покров, проследена е в продуктивността и на биометрични и физиологични 

характеристики на основните култури; сеитба на основната фуражна бобова култура 

(люцерна) в смеска с различни житни култури и съотношения, и вредата от някои 

почвообитаващи коренови неприятели; съвместимост на компонентите при сеитба на 

люцерна под покров на някои видове от род Sorghum (суданка, сорго за фураж и 

техническа метла) в годината на създаване на посева. В агрофитоценози на еспарзета, 

звездан и люцерна (самостоятелно и в смески с ежова главица), сяти под покров на 

пролетен фуражен грах, са проучени динамиката на плътността на плевелите при 

естествен фон на заплевеляване след интензивно използване. Проучена е 

грудкообразуващата способност на едногодишни бобови култури (грах, соя, бакла, нахут, 

фий), проучва се тази на многогодишни бобови фуражни култури (люцерна, звездан, 

еспарзета, червена детелина, бяла детелина) самостоятелно и в смески с житни 

(безосилеста овсига, ежова главица) за оптимизиране някои фактори за по-висок 

симбиотичен азотфиксиращ потенциал. Определено е общото съдържание на пластидни 

пигменти [(хлорофил a+b) + каротеноиди)] на същите. Проучена е екологичната 

пригодност и дълготрайност на подземна детелина като перспективна бобова пасищна 

култура. В заключение, бобовите фуражни култури, самостоятелно отглеждани и в 

оптимално съчетание с житни са важен елемент от системата на устойчиво земеделие. В 

този контекст, изпълнението на задачите по проекта е принос към гъвкаво използване, на 

различни технологични подходи в земеделието, каквото настоящето време налага. 

 

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ 

БОБОВИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ  

Основна цел на проекта е проучване на различни екологични подходи и методи за 

подобряване условията за хранене и по-ефективно усвояване на хранителните вещества, 

повишаване продуктивността на фуражните култури, осигуряване на стабилни и 

устойчиви агроекосистеми и опазването им от вредители при биологично и интегрирано 

фуражно производство. Обект на изследване са седем бобови и житни култури. В условия 

на биологично производство при фуражен грах са проучени самостоятелното и 

комбинирано действие на органични торове и биоинсектициди срещу неприятели, както и 

тяхната продуктивност и стабилност. В съответствие с принципите на Международната 

организация за биологичен контрол е оценена и токсичността на проучваните продукти 

върху Aeolothrips intermedius. Използвани са комплекс от показатели (морфологични, 

физиологични), методи и модели за оценка на количествени и качествени параметри 

(стабилност и адаптивност на видове и сортове фуражни култури; биологична активност; 

ефикасност; стабилност на органични продукти; дисперсионен, регресионен, биохимичен, 

детергентен, GGE biplot и Path-анализи), както и статистически методи за определяне 

достоверността на получените резултати. При сравнително проучване на линии зимен 

фуражен грах, генотипа грах, образци бяла лупина и образци бакла са излъчени такива, 

отличаващи се с повишена екологична приспособимост, продуктивност, толерантност 

към икономически важни неприятели (Acyrthosyphon pisum, Bruchus pisorum, Aphis fabae) 

и болести (Botrytis fabae), подходящи за условия на биологично производство. 

Oпределени сa образци лупина, бакла и фий с изразена алелопатична толерантност към 

един от основните заплевелители в площите на фуражните култури, Sorghum halepense. 

Проучена е възможността за консервиране на основни плевели посредством силажиране с 

добавка на бактериално-ензимния продукт Labascil и мравчена киселина с оглед 

пълноценно оползотворяване на фуражната маса в условия на биологично производство. 

Осъществена е енергийна оценка на модели на биологично и конвенционално отглеждане 

на фуражен грах с цел определяне на енергийно ефективни варианти, като е установена и 
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степента на заплевеляване в посевите при двете системи на отглеждане. За условия на 

интегрирано производство е проучен ефектът и стабилността след прилагане на 

синтетични листни торове и инсектициди срещу основни неприятели, както и 

фитотоксичността на хербициди. Сравнени са основния химичен състав, смилаемостта и 

хранителната стойност на фуражи, произведени при биологично и конвенционално 

производство, като е установена по-висока смилаемост, енергийна и протеинова 

хранителност на фуража при биологичната система. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ АГРОТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ, ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦАРЕВИЦА ЗА 

РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАЩИ 

ПРОДУКТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОЧВАТА В УСЛОВИЯТА НА 

ЕКОЛОГИЧНО 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 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 в концентрации на препарата Naturalis, Neem Azal в 

концентрации. 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 й с люцерна, отглеждана в клин върху продуктивността, качеството на 

растителната продукция и хранителните качества изразени в КЕМ и КЕР, агрохимичните 

и агрофизични свойства на почвата. 

В ОСПЗ – Пазарджик в условията на Горнотракийската низина при поливни 

условия в четириполно сеитбообращение се проучва 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. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КАРНОБАТ 

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 свързана с разработване на технология за биологично 

производство на зърнено-житни култури; извършване на агрохимична характеристика на 

сертифицираното поле; отбор на сортове, с висока толерантност към абиотичните и 
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биотичните стресови фактори на околната среда, добър продуктивен потенциал и висока 

регенеративна способност в условията на биологично земеделие; определяне на 

основните агротехнологични рамки при отглеждането на културите. 

Проектът обхваща 5 задачи, които включват възстановяване на почвеното 

плодородие с изполването на фуражни култури, оборски тор и люцернов клин; проучване 

на подходящите сеитбообръщения; естествено стимулиране растежа, развитие и 

продуктивността на зърнено-житни култури чрез подбор на сортовете, оптимални норми 

и време на сеитба. Проучено е въздействието на различни технологични звена върху 

фитосанитарното състояние на агроекосистемите, чрез подробни наблюдения върху 

развитието и разпространението на болести, неприятели и плевели. Проучени са методи и 

схеми за сортоподдържане при семепроизводство на зимен ечемик в биологично 

земеделие и запазване на фенотипна и генотипна чистота на ечемика. 

 

III.1.4. НАПРАВЛЕНИЕ „ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И АГРАРНА 

ИКОНОМИКА“ 

В това направление се разработват 16 броя научноизследователски проекти от 7 

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. 

4. Анализ на прилаганите технологии за хранене на животните с цел подобряване 

на качеството на месото, млякото и продуктите от тях. 

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 и селскостопанските политики след 

присъединяването на България към ЕС. Сравнителен анализ с предхождащи периоди. 

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, 

СОФИЯ 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВИСОКО ПРОТЕИНОВИ ХРАНИ НА МЕСНА ОСНОВА С 

ПОВИШЕН АНТИОКСИДАНТЕН ЕФЕКТ 

Посредстом биотехнологични експерименти е проучено въздействието на 

растителни протеази (папаин и растителен хомогенат от джинджифил), както и ефекта от 

третиране с естествени антиоксидантни стабилизатори (спирулина и мащерка) върху 

технологичните свойства и биологичната стойност на заешко месо. Установено е, че 

месните проби oбработени с растителни хомогенати от джинджифил запазват своя цвят, 

имат свеж вид, а след термична обработка са със запазена сочност, в сравнение с 

контролата, докато при пробите третирани с ензима папаин се наблюдава деформация на 

пробите, цвета на месото избледнява, а повърхността му става слузеста. Разработени са 

рецептури на месна храна от заешко месо, третирано с марината от мащерка и спирулина 

с включени вкусови адитиви в тях и месна храна от заешко месо, добито от хранени зайци 

с обогатен с 3% и 5% мащерка фураж за угояване, която включва различни адитиви на 

растителна основа и разтвор на карагенан. Проведените анализи доказват, че са 

разработени качествено нови по състав високопротеинови хранителни продукти с високо 
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съдържание на ω-6 и ω-3 мастни киселини, което способства за повишаване на тяхните 

хранителни, вкусови и функционални качества. Доказано е положителното въздействие 

от храненето с разработените специализирани храни от заешко месо на общия жизнен 

статус на мишки подложени на радиационен стрес с умерени дози на радиация. 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ НА ОСНОВАТА НА 

РАСТИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ И ЕКСТРАКТИ 

Експериментирано е с 3 метода за технологична обработка: смесване със захари и 

други помощни вещества, гранулиране с добавяне на минимално количество захари и 

вакуум-сублимационно сушене за по-бързо и пълно разтваряне на 6 вида разтворими 

хранителни влакнини (ябълков и цитрусов пектин, гуарова и ксантанова гума, арабска 

гума и псилиум) във вода. Разработена е технология за получаване на хранителни 

добавки с профилактично и лечебно действие на базата на съдържание на 2 разтворими 

хранителни влакнини и растителни биологично активни вещества, включени в 

хидроколоидните матрици. Създадени са 3 вида комбинирани хранителни добавки в 

гранулирана форма: вариант 1, съдържащ високоестерифициран ябълков пектин и 

инулин; вариант 2, съдържащ високоестерифициран ябълков пектин и арабска гума и 

вариант 3, съдържащ високоестерифициран ябълков пектин и псилиум.  

Три комбинации от екстракти: с благоприятно действие върху черния дроб, 

сърдечно-съдовата система или въглехидратната обмяна, са включени в 3 варианта 

комбинирани хранителни добавки в гранулирана форма. Резултатите от сензорните 

изпитвания, показват най-висока приемливост при гранулите от пектин и псилиум, при 

които вкусът е коригиран с добавка на оситнени лиофилизирани плодове.    

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ НА ОСНОВАТА НА 

БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ 

ХАРАКТЕР 

С оглед постигане на максимална протеолитична активност на щам Bacillus subtilis 

NBIMCC 2353, са проведени серия от биотехнологични експерименти за оптимизиране 

хранителната среда на култивиране посредством добавяне на сух екстракт от медицински 

гъби Ganoderma lucidum и Cordyceps sinensis; нехидролизирани фрагменти от жив мицел 

на 4 вида медицински гъби: Ganoderma lucidum, Ganoderma neo-japonicum, Cordyceps 

sinensis, Cordyceps militaris; ФОЗ, дрождев екстракт и инулин, както и на нативен говежди 

колагенов белтък. Установено е, че биосинтезата на протеинази от щам Bacillus subtilis е 

най-висока при включване на свеж мицел от Ganoderma lucidum и нативен колаген. 

Разработена е технология 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. Създадена е рецептура, в която 

суроватката е обогатена с плодов концентрат от хеномелес и вариант с добавена какаова 

маса, естествен подсладител, хидроколоид и други натурални компоненти. 

Направена е пълна физикохимична характеристика на изходните брашнени смеси 

(пълнозърнеста ръж, пшеница-полирана и пълнозърнеста пшеница) и съответните 

органични добавки (спирулина и тютюнево семе) за получаване на хляб за 

специализирано хранене. Определена е протеиново-енергийната стойност на получените 

пълнозърнести брашна. 

 

ПИВО С ПОДОБРЕНИ АНТИОКСИДАНТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ СВОЙСТВА 

За втора година са изследвани стопанските и пивоварно-технологичните качества 

на многоредни сортове и перспективни линии ечемици, създадени в ИЗ-Карнобат и ДЗИ-

Генерал Тошево, реколта 2018 година. Получените резултати от определянето на 
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технологичните и физико-химични показатели на суровите пивни мъсти, показват, че с 

добри показатели от вариетет pallidum се отличават стандартните сортове Веслец, Изгрев 

и перспективната линия Кт 3029. От вариетет parallelum с най-добри качества е сорт 

Земела. Пивните мъсти от многоредните ечемици на ИЗ-Карнобат имат с 30,3% по-малко 

полифеноли, в сравнение с пивните мъсти от многоредните ечемици на ДЗИ-Генерал 

Тошево. Установени са по-ниски загуби на полифеноли и флавоноидите при 

многоредните ечемици за реколта 2018 година, в сравнение с реколта 2017 година. 

Проведени са ферментационни опити с два щама пивни дрожди: 56 Saccharomyces 

carlsbergensis (Weihenstephan) и 80 Saccharomyces cerevisiae (долноферментиращ)), като 

към мъстта са добавени екстракти от ядливи цветя (виолетка и латинка) в концентрация 

1,75 g/l, и екстракти от билки (мента и маточина в съотношение 1:1), с цел повишаване на 

антиоксидантния капацитет на пивото. Наличието на добавките в пивната мъст не води до 

отклонения в нормалния ферментационен процес. Антиоксидантната активност на 

пивата, съдържащи цветя, показва 38-55% повишение в сравнение с контрoлните пива, 

съдържащи 100% ечемичен малц. Антиоксидантната активност на пивата, съдържащи 

билки, показва 49-56% повишение спрямо контрoлните пива. Пивото, обогатено с 

латинка, е с по-добра дегустационна оценка от това с виолетка.  

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ В БИВОЛСКО МЛЯКО И 

ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ 

Производството на екологично чисти и здравословни биволски млека и млечни 

продукти е трайна тенденция през последните години, поради все по-високите 

изисквания на потребителите за консумиране на качествена и безопасна храна. 

Прилагането на стандартни методи за изхранването на биволите през отделните периоди-

летен (пасищен) със сочен фураж и зимен (оборен) с груб фураж, през които преживните 

животни са обезпечени с необходимите им хранителни компоненти, позволява 

получаване на висококачествено мляко, като основна суровина за производството на 

млечни продукти. Проведените анализи на физикохимичния и мастнокиселинен състав 

показват, че млякото е с по-добри показатели по протеин и мазнини при фермата с 

целогодишно оборно отглеждане (кв. Макак), следвана от комбинирания вариант на 

хранене - лятно пасищно и зимно оборно във ферма гр. Цар Калоян и с най-ниско 

съдържание при отглеждане на биволите съобразно правилата за обезпечаване с 

хранителен ресурс във ферма с. Гигинци.  

Резултатите за мастнокиселинния профил на млякото от порода Българска мура, 

отглеждана при различни хранителни режими, показват по-високо съдържание на 

наситени мастни киселини при изцяло оборно отглеждане, по-ниско съдържание на 

ненаситени мастни киселини, оттам и на биологичноактивни и антиканцерогенни 

субстнации в сравнение с прилагането на лятно-пасищно и зимно-оборно хранене, при 

което се установява двукратно по-високо съдържание на CLA, омега-3 и транс мастни 

киселини. 

 

АЛТЕРНАТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ЗАЩИТАТА И ПРОДУКТИВНОСТТА ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 

Изпитан е антагонистичният потенциал на експериментални биостимуланти срещу 

фитопатогени и ефекта от листното третиране в полски опити върху продуктивността на 

фасул и памук. Фитопатологичната оценка на реакцията на полски фасул, чувствителен 

към патогена Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola (Burck.), причиняващ ореолов пригор, 

показва по-висока устойчивост на растенията, третирани с биостимуланти, изразяваща се 

в по-ниска степен на нападение (от 1 до 5 спрямо 7 при контролата по 9-бална скала: 1-

устойчивост и 9-висока чувствителност). При третиране в полски опит на вегетативната 
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маса с полиглюкозамини заразяването на реколтираните семена с патогена е в границите 

от 2.8 % до 11.5 %, а при хуминовите препарати отчетеното нападение е 13 %-13.6 %, 

спрямо 38.5 % нападение на семената от нетретираната контрола. При проведените 

полски опити с фасул е установено, че третирането с биостимуланти стимулира 

формирането на структурните елементи на добива, брой бобове/брой зърна при 3 от 

препаратите, съответно с 22/28; 110/115 и 27/17. Прилагането на екстракти от 

вермикомпост във фаза цъфтеж, води до достоверното повишаване на добивите с 36 % 

(17.82 kg da-1) и с 8% (3.96 kg da-1). Препаратите-образци приложени във фаза масов 

цъфтеж стимулират развитието на памука сорт Вики ИПТП посредством повишаване 

броя на формираните и узрелите кутийки, съответно с 9.7 %, 96.8 % и 61.3 % и 

увеличаване едрината на узрелите кутийки с 6.8 %, 4.5 % и 6.8 %. При най-високия общ 

добив от суров памук (187.0 kg/da) е постигнато достоверно увеличение със 17.8 % (28.3 

kg/da) спрямо нетретираната контрола. 

 

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ, 

ПЛОВДИВ 

ПОЛУЧАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ОБОГАТЕНИ С 

БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 На разработени опитни лабораторни образци фъстъчени пасти с различни 

концентрации на вложени влакнини (1, 2, 3, 4 и 5 % малцови екструдати) е направен 

консуматорски тест. Най-харесвана от дегустаторите е фъстъчената паста, обогатена с 2 

% малцови екструдати, която по всички показатели е получила най-висока оценка. 

Три стабилизатора, различни по вид и по количество (1 % Grinsted 209; 2% 

Grinsted 209; 6 % соев лецитин; 8 % соев лецитин; 3 % натриев алгинат и 5 % натриев 

алгинат) са добавени към най-предпочитаната от консуматорите фъстъчена паста, за 

проследяване и определяне стабилността на пастообразните фъстъчени продукти по 

време на съхранение. 

Въз основа на проведени 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-

високи стойности на реологичните показатели. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ 

Въз основа на литературен обзор са подбрани: бяло пшенично брашно (10 % 

протеини), 100 % пълнозърнесто брашно от лимец и семена от чия. Установена е базова 

рецептура със заместване количеството на яйцата или мазнината с гел от чия в три нива 

(20, 40 и 60 %) в тесто за кекс и в мазнина за бисквити.  

Разработени са и са тествани ядивни покрития от хитозан/калциев лактат и 

хитозан/алгинат върху два нови хибрида череши (Елит 17-37 'Цветина' и Елит 17-90 

'Аспарух') и минимално обработени праскови. И двете покрития притежават способността 

да запазят хранителната стойност и количеството на антиоксидантите в опакованите 

плодове, както и да намалят загубата на маса и микробното замърсяване. 

Разработени са иновативни продукти: сироп от японска дюля (Chaenomeles 

Japonica), сироп от облепиха (Hippophae rhamnoides), пестил от облепиха (Hippophae 

rhamnoides) и сини сливи (Prunus domestica), нискозахарен джем от облепиха (Hippophae 

rhamnoides), с цел да се популяризират сред преработвателите на биопродукти. 
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ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, МАРКОВО 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ТЮТЮН, ТЮТЮНЕВИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ 

ИЗДЕЛИЯ 

Целта на проекта е провеждане на изследвания върху тютюн, тютюневи и 

свързаните с тях изделия, обезпечаващи прилагането на националната политика в 

сектора. Основните резултати са: 

1. Технологична оценка на ориенталските и едролистните тютюни при сега 

съществуващата сортова структура, съобразно наложилите се тенденции и пазарни 

критерии. 

2. Разширяване обхвата на базови изследвания и технологични възможности 

за намаляване на вредните вещества в тютюна и регулиране състава на дима.  

3. Изделия за пушене, различни от фабрично произвежданите цигари със 

значителен пазарен дял и потребление, за които все още няма законодателно обезпечено 

регулиране за допустимо съдържание на вредни вещества и емисии в дима, в същност на 

т.нар. ”нови тютюневи бездимни продукти”. 

 

ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА И 

ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ 

Научните изследвания по проекта са насочени към получаване на тютюнева 

суровина с качество, което ще осигури производството на по-малко рискови тютюневи 

изделия, към изпитване, мониторинг, контрол и възможности за регулиране на 

тютюневия състав и емисии.  

В резултат на проведените проучвания са получени следните резултати: 

Получени са два вида пречистени тютюневи екстракти – екстракти, обогатени на 

фенолни киселини и екстракти, обогатени на флавоноиди. Определена е 

антиоксидантната активност чрез FRAP-метод. Установено е, че екстрактите, обогатени 

на фенолни киселини са с висока антиоксиданта активност. При екстрактите, получени от 

ориенталски тютюни е намерена правопропорционална зависимост между съдържание на 

фенолни киселини и захари и антиоксидантна активност. При екстракта от тютюн 

Виржиния, въпреки ниското съдържание на фенолни киселини и захари е отчетена висока 

антиоксидантна активност. 

Подбрани са седем проби цигари от два типа тютюнев бленд – Американ бленд и 

Виржиния бленд. Направена е химична характеристика на тютюневия пълнеж от цигари и 

физична характеристика на цигарите. Установено е, че съдържанието на кофеин в 

тютюневия пълнеж на пробите цигари е по-малко от границата на количествено 

определяне – 0,12 mg/g. Проучено е съдържанието на 5-хидроксиметил-2-фурфурал в 

главната димна струя на моноцигари от тютюни и марки цигари с различни видове 

филтри. Установено е най-високо съдържание на 5-хидроксиметил-2-фурфурал в дима на 

тютюните от сортова група Виржиния, с близко съдържание са тютюните от сортова 

група Басми, а с най-ниско - сортова група Бърлей. Най-голямо вариране на количеството 

5-хидроксиметил-2-фурфурал е отчетено в емисиите на ориенталските тютюни. 

Направена е оценка на база типичност за тютюн от съответните екотипове, 

сходство с контролите и очаквани пазарни качества. Усвоен е и въведен в аналитичната 

работа новозакупен Автоматичен анализатор в поток ААЗ, SEAL. На него са адаптирани 

9 лабораторни методи за анализ на тютюн. Участвано е в две Междулабораторни 

изпитвания по продукти тютюн и цигари и е извършено Вътрешно-лабораторно 

калибриране на три основни технически средства. 

 

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА, СОФИЯ 

ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА 

СИСТЕМА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Поземлените отношения са сложни обществени отношения, възникващи по повод 
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използването на земята. Развитието и усъвършенстване на поземлените отношения е под 

влияние на политически промени и на промени в институциите.  

Проведеният анализ на ПО показва, че:  

 Прилагането на предприсъединителната програма САПАРД и ОСП водят до 

съществени структурни промени в българското селско стопанство.  

 Производства, за които България има монополни предимства, се оказват 

„чувствителни“ и стават обект на поддържаща подкрепа.  

 Европейските субсидии в парадигмата на пазарното стопанство превръщат 

българската земеделската земя в борсова стока с най-висока ликвидност и с най-ниска 

волатилност. 

 Монополното производство и консолидацията на земята способстват за 

създаване на едри стопански структури. Процесът не винаги хармонизира с обществения 

интерес и развитието на селските райони.  

Възможности за развитие на поземлените отношения: 

 Инвестициите в земя в земеделските стопанства след 2007 г. се повишават над 

два пъти и съставляват почти една трета от всички направени инвестиции.  

 Развитие на семейни стопанства. Изследван е интересът на млади фермери за 

унаследяване на бизнеса.  

 Ценна информация за развитието на поземлените отношения се получава при 

изследване на земеползването и земеделските кооперации. 

 Проучени са сценарии за развитието на поземлените отношения в условията на 

Брекзит и ОСП 2021-2027. 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ОСП 

Извършен е анализ на резултатите от дейността на отрасъл „Селско стопанство“ за 

периода на членството в ЕС и са очертани изводи за степента на функциониране на 

отделните му сектори. Подчертана е ролята на директните плащания и значението им за 

конкуретоспобността на подотраслите в растениевъдството и животновъдството и са 

обосновани някои направления за тяхното по-пълно използване.  

Извършен е анализ на състоянието на растениевъдните подсектори: зърнени, 

маслодайни и др. технически култури, етерично-маслени и лекарствени, а също така 

фуражни и тревни култури. Изследвана е спецификата на зеленчукопроизводството и 

плодопроизводството, направен е и преглед на състоянието на заетостта и доходите в тези 

два подсектора.  

Изготвен е анализ и оценка на резултатите от прилагането на ОСП на ЕС в лозаро-

винарския сектор за да се откроят основните проблеми в сектора и да се дадат конкретни 

препоръки за реформиране. 

Анализирано е развитието на секторите млечно и месно животновъдство. 

Изследвана е връзката между изменението на броя на ж.е. в стадата, получената брутна 

продукция и подпомагането на сектора.  

В областта на външната търговия със селскостопански стоки е подчертано 

значението на зърнените култури и относително слабото тегло на свързаните с 

животновъдството сектори.  

В България земеделието и селските райони са подложени на сериозни структурни 

промени. Изследвани са социално-икономическите проблеми на селските райони при 

адаптирането им към Общия европейски пазар под влияние на мерките и механизмите на 

ОСП на ЕС. 

Целта на тази част от проекта е да се направи сравнителна характеристика на 

развитието на градовете и селата в страната в периода след присъединяването на 

България в ЕС, да се изведат причините за кризата в селските райони, да се анализират 
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тенденциите в развитието на политиката за селските райони и на тази основа да се 

направят предложения за нови акценти в българската политика в тази област. 

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ НА ОСП ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И СЕЛСКИТЕ ДОМАКИНСТВА 

Разработен е методически инструментариум за изследване и оценка на социално-

икономическите ефекти от прилаганата ОСП на ЕС върху развитието на земеделските 

стопанства и равнището и структурата на доходите и разходите на селските домакинства. 

Въз основа на анализ на подкрепата е очертан обхвата на подкрепените земеделски 

стопанства. Анализът и оценката на протичащото преструктуриране на земеделските 

стопанства обхваща динамиката в броя и средния им размер, пазарната ориентация, 

специализация и концентрация и икономически потенциал. Въз основа на анализа са 

очертани ефектите на ОСП на ЕС върху организационно-стопанската структура на 

земеделието 

Извършен е анализ на основни показатели като е очертано състоянието и 

промените в равнището на икономическата ефективност общо и по типове стопанства 

(специализация, икономически размер, юридически статут). Резултатите от изследването 

показват, че получената подкрепа води до повишаване на доходите на земеделските 

производители, но не спомага за повишаване на ефективността и рентабилността на 

производството.  

Очертани са основните тенденции в развитието на човешките ресурси, трудовата 

заетост и безработицата в селата. Резултатите от изследването показват трайна тенденция 

на обезлюдяване на българските села и влошаването на възрастовата структура на 

селското население. Отрицателните демографски процеси са в основата на 

продължаващото намаление на работната сила. Налице са колебливи тенденции в 

развитието на трудовата заетост в селата. Запазва се заетостта в земеделският отрасъл и 

свързаните с него дейности като основна сфера на приложение на труд в селата.  

Проведеният анализ на динамиката в равнището и структурата на доходите на 

селските домакинства показва, че степента на неравномерност в доходите между селските 

и градските домакинства се засилва. Налице е ръст в номиналните доходи на селските 

домакинства, но той не е в състояние да неутрализира постоянното увеличение на 

потребителските цени и реалните им доходи намаляват. 

Проведеният анализ очертава съществени промени в структурата на 

земеползването, което е в двупосочна взаимообусловена връзка със структурата на 

земеделските стопанства. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

Разкрити са основните направления на научните изследвания и практика свързани 

с услугите на екосистемите и агроекосистемите, и обобщени основните теоретико-

методологически и методически постижения и предизвикателства на изучаването, 

категоризацията, оценката и управлението на агроекосистемните услуги на настоящия 

етап. Разработен е подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за 

управление на услугите на агроекосистемите в България, който включва: правилно 

дефиниране и класификация на агроекосистемните услуги, определяне на йерархията на 

агроекоситемите и техните услуги в наши условия, идентифициране и характеризиране на 

агентите свързани с управлението на агроекосистемни услуги, определяне и 

характеризиране на принципните механизми и форми за управление на 

агроекосистемните услуги, определяне на критерий за оценка на ефективността на 

отделните форми и системата за управление, и подход за усъвършенстване на системата 

за управление. Разработена е методическа рамка за оценка на услугите на 

агроекосистемите в България, която е използвана за анализ в 4 основни области на 

агроекологията - парникови газове, почви, подпочвени води и биоразнообразие. Разкрити 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

79 

 

са значимостта и особеностите на управление на биоземеделието, като основна форма за 

управление на агроекосистемните услуги в нашата страна. Очертани са насоките за 

използването на категорията клиентска стойност в анализа и управлението на услугите на 

агроекоситемите. Разработена е рамка за анализ на зелените селища, като ново 

перспективно направление на управление на екосистемни услуги. Извършена е 

многостранна оценка на абсолютния и сравнителен натиск на селскостопанското 

производство върху околната среда в България.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, ПЛЕВЕН 

ИЗСЛЕДВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕСВЕРАТРОЛ И АРОМАТИЧНИ 

КОМПОНЕНТИ В ГРОЗДЕ И ВИНО ОТ РАЙОНА НА ГР. ПЛЕВЕН 

Проучен е химичния състав, ресвератрола, ароматичния комплекс и 

органолептичния профил на грозде и вино и е изследван летливия състав и ароматичния 

профил на дестилати с добавени растителни екстракти. 

С най-голяма органолептична оценка се отличава виното от Рубин с 78,50 бала. 

Следват Кайлъшки рубин с оценка 77,83, Букет с оценка 77,17 и накрая Трапезица с 76,83 

и Сторгозия с 75,67. Контролата Пино ноар има средна дегустационна оценка 78,78. 

Извършено е газ-хроматографско изследване (GC-FID) за определяне на 

ароматичния профил на червени вина от сортовете Рубин, Сторгозия, Букет, Трапезица, 

Кайлъшки рубин и Пино ноар от района на град Плевен, Централна Северна България. 

Идентифицирани са 28 летливи съединения от групите на естери, висши алкохоли, 

алдехиди и терпени. Най-високо общо съдържание на летливи и ароматични компоненти 

(1202.55 mg.dm-3) е установено във виното от сорта Кайлъшки рубин. То се 

характеризира и с най-високо съдържание на висши алкохоли (504.84 mg.dm-3).  

  Проведено е събиране, подготовка, изсушаване и екстракция на 5 различни 

български растения, които виреят в района на западните Родопи: мащерка (Thymus 

vulgaris L.), жълт кантарион (Hypericum perforatym L.), магарешки бодил (Silybum 

marianum L.), глог-цвят (Crataegus monogyna – Rosaceae), глог-плод (Crataegus monogyna 

– Fructus), хвойна (Juniperus communis L. – Fructus). От изброените растителни източници 

са приготвени 50% и 70% етанолни екстракти. В отчетния период е приготвен и дестилат 

от грозде на сорта „Мелник-55” Към 20, 50, 80, 100, 200, 400 и 600 ml екстракти на 

растителни източници се добавя количество дестилат, такова че обемът на екстракт + 

дестилат да е равен на 1dm3. На така приготвените проби е извършено газ-

хроматографско изследване (GC-FID) за определяне на летливия състав и ароматичен 

профил на дестилати с добавени растителни екстракти. 

 

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СРЕДЕЦ 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА НА ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА СВИНЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО И 

ЗДРАВОСЛОВНА СТОЙНОСТ 

Проследена е динамиката на растежа на мъжките и женски прасета, като е 

отчетено и влиянието на пола и възрастта. Средното живо тегло в края на опитния период 

(304 дни) достига 88,00 ± 4,38 при мъжките прасета и 84,40 ± 4,80 при женските. 

Анализът на резултатите показва, че полът не влияе достоверно върху средното живо 

тегло и среднодневния прираст, въпреки, че стойностите и на двата показателя при 

мъжките прасета през целия период превишават тези при женските. На базата на 

получените резултати е изчислен средния дневен прираст и разхода на фураж за 1 kg 

прираст. Налице е тенденция за по-нисък разход на хранителни вещества при мъжките 

прасета. Проследено е тегловното развитие на прасетата от отбиване до достигане на 

кланично тегло като бяха регистрирани средно живо тегло и среднодневен прираст през 

отделните сезони. Определени са приетия фураж в кг ежедневно и разхода на фураж за 1 

kg прираст по периоди. По-високият среднодневен прираст през есенния период вероятно 
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е и следствие от комбинацията на благоприятните агрометеорологични условия, наличния 

обилен тревостой и обилната жълъдова паша. Разликите в стойностите на среднодневния 

прираст при мъжките и женските прасета през различните сезони са незначителни и 

достоверно влияние на пола върху средното живо тегло не беше регистрирано. Разходът 

на хранителни вещества вещества за кg прираст през различните сезони и за целият 

опитен период е сходен и при двете групи.  

Интерес за практиката представлява обстоятелството, че през есенния период, 

разхода на фураж намалява и при двете групи, което вероятно се дължи на обилната 

жълъдова и кореноплодна пашата през сезона. При анализиране на разходите за 1 кg 

прираст стигаме до заключението, че генетичните заложби на породата за постигане на 

ефективност при дадена система на угояване са критерий за продължителността на 

угояване и достигане на крайна жива маса. 

 

III.2. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

(МОН).  

АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ 

ГЕНЕТИЧЕН КОНТРОЛ НА РАЗВИТИЕТО НА ЦВЕТА ПРИ ИНДУСТРИАЛНО 

КУЛТИВИРАНАТА КАЗАНЛЪШКА РОЗА (ROSA DAMASCENA MILL) 

ДН 06/2, ФНИ 

Срок: 2016 – 2021 г. 

Ръководител: доц. д-р Красимир Русанов 

 

ПРОУЧВАНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ВИРУСНИ ПАТОГЕНИ ПО 

ЧЕРЕША И ВИШНА 

ДН 16/7 ФНИ 

Срок: 2017 – 2020 г. 

Ръководител: проф. дсн Иванка Каменова 

 

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.  

ДН 16/9 ФНИ 

Срок: 2017 – 2020 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Миглена Ревалска 

Партньори: СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ) 

 

ТРАНСКРИПТОМНИ И МЕТАБОЛОМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГЕНИ 

УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ЗРЕЕНЕ НА СЕМЕНАТА И НОДУЛИРАНЕТО ПРИ 

БОБОВИ 

ДН 16/10  

Срок: 2017 – 2020 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Мариана Радкова 

 

СРАВНИТЕЛНО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНО И МЕТАБОЛИТНО 

ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ПРИ ЛАВАНДУЛА (LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA MILL.) 

КП-06-М26/1 ФНИ - Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г. 

Срок: 2016 – 2020 г. 

Ръководител: ас. д-р Цветелина Загорчева 
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ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА, СОФИЯ 

ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – 

ДИАГРО 

Договор № Н 26/5 от 31.08.2018 г. по конкурс Фундаментални научни изследвания 

- 2018 г. към Фонд „Научни изследвания“ 

Срок 2018-2021 г. 

Ръководител: проф. д-р Димитър Николов 

Партньори: АУ,Пловдив, ИЖН, Костинброд, НБУ 

 

ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ 

– АГРОИН 

Договор № ДН 15/11 от 18.12.2017 г.  

Срок: 2017-2020 г. 

Ръководител проф. д-р Нина Котева 

 

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 

Период на разработване: 2016-2020 г. 

Партниращи организации: ИЗК “Марица”, Пловдив; Агробиоинститут; Институт 

по органична химия с център по фитохимия, БАН; Институт по растителни генетични 

ресурси - Садово 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ БИОТИЧЕН 

СТРЕС ПРИ ПЪПЕШИ CUCUMIS MELO L. 

Проект ДМ 16/1 11.12.2017 

Ръководител: гл. ас. д-р Катя Василева 

Период на разработване: 2017-2019 г. 

Партнираща организация: ИЗК “Марица”, Пловдив 

 

ТЕХНОЛОГИЧНА, ЦИТОЛОГИЧНА И ФИТОСАНИТАРНА ОЦЕНКА НА 

РАЗЛИЧНИ ГЕНОТИПИ ПИПЕР В УСЛОВИЯ НА ВОДЕН СТРЕС 

Проект ДМ 16/3 20.12 2017 

Ръководител: гл. ас. д-р Янина Арнаудова 

Период на разработване: 2017-2019 г. 

Партниращи институти и университети: ИЗК “Марица”, Пловдив 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗХОДЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГРАДИНСКИ ГРАХ С 

ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ МИКРОЕЛЕМЕНТИ, 

ОСНОВА ЗА БИОФОРТИФИКАЦИЯ И ЗАВИШЕН СИМБИОТИЧНЕН 

АЗОТФИКСИРАЩ ПОТЕНЦИАЛ 
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Проект КП-06-Н26/12 от 20.12.2018 г 

Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева  

Период на разработване: 2018-2021 г. 

Партниращи организации: ИЗК “Марица”, Пловдив,Институт по фуражни култури 

(ИФК) – Плевен,  Институт по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) – с. Марково 

 

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ - 

ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ 

БИОЛОГИЧНО КОНСЕРВИРАНЕ НА САЛАТНИ ДРЕСИНГИ И СОСОВЕ С 

АРОМАТИЧНИ КОМПОНЕНТИ И ПРОБИОТИЧНИ БАКТЕРИИ 

Договор: ДМ 17/4 от 12 декември 2017 г. (Допълнително споразумение № 1/16 

октомври 2018 г.) 

Срок: 2017 – 2019 г. 

Ръководител: д-р Богдан Горанов  

Партньорски организации: УХТ - Пловдив, „ЛБ ЛАКТ БАС“ ЕООД 

 

НАУЧНИ ПОДХОДИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ЕКСТРУЗИЯ ПРИ 

ДЪЛБОЧИННА ОБРАБОТКА НА СУРОВИНИ ОТ ПИВОВАРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ 

Договор: ДМ 17/7 от 20 декември 2017 г. 

Срок: 2017 -2019 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Иван Бакалов  

Партньорска организация: УХТ - Пловдив 

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НИСКОКАЛОРИЧЕН ПЛОДОВ ДЖЕМ, ОБОГАТЕН С 

ФИБРИ 

Договор: № КП-06-М27/8 от 08 декември 2018 г. 

Срок: 2018 – 2020 г. 

Базова организация: ИККХ – Пловдив 

Ръководител: гл. ас. д-р Здравко Манев 

 

ИНОВАТИВНИ ОПАКОВКИ, УДЪЛЖАВАЩИ СРОКА НА ГОДНОСТ НА 

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С МНОГОКОМПОНЕНТНИ ЯДЛИВИ ПОКРИТИЯ 

АКРОНИМ: ECOATFRUIT 

Договор № КП-06-Н37/29 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-М37/6 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 
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Ръководител: доц. д-р Даниела Митева 

Срок на изпълнение: 2017 -2019 г. 

Ръководители: проф. дбн Любомир Ангелов, доц. д-р Красимир Димов  

 

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: 2018-2020 г. 

Ръководител: гл. ас. д-р Александър Спасов Вълчков 

Партньорска организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО, ПЛОВДИВ 

АГРОБИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НОВАТА СЛИВОВА ПОДЛОЖКА 

‘DOCERA 6’, С ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСА НА 

ШАРКАТА В ОВОЩНИТЕ ГРАДИНИ НА БЪЛГАРИЯ. 

Проект № М 06/1 

Ръководител: гл. ас. д-р Ваня Илиева Акова 

 

ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ФЛОАТИНГ СИСТЕМА ЗА АДАПТАЦИЯ НА МИКРОРАЗМНОЖЕНИ ОВОЩНИ 

РАСТЕНИЯ“  

Проект № М 26/3 

Ръководител: ас. д-р Наталия Димитрова  

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ПЛОДОВА 

ПРОДУКЦИЯ ОТ КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ - СЛИВА, ПРАСКОВА И 

ЧЕРЕША 

Проект № ДН 16/4 

Ръководител- проф. д-р Христина Кутинкова  

Партньорска организация: АУ - Пловдив 

 
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 

Ръководител : доц. д-р Снежана Милушева 

 

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ И 

ПОЛУЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ПЛОДОВЕ 

Проект №КП-06-ПН-36/2 

Ръководител: проф. д-р Заря Ранкова 

 
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 
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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 

 

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 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИИ НА ПИРОГЕННИЯ 

ВЪГЛЕРОД В ПОЧВИТЕ ОТ МИННО-ЕНЕРГИЙНИ РАЙОНИ В СТРАНАТА 

Договор ФНИ № ДН 14/9 

Срок: 2017-2020 

Ръководител: Проф. д-р инж. Венера Цолова 

 

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 

 

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 

 

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 
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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 

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 компоненти на 

програмата, така и по координацията на екипите от 6-те партньорски организации по 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 38 

млади учени от 16 института. 

 

IV. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

През 2019 г. учените от институтите на ССА са публикували общо 715, от които 

183 в списания с импакт фактор и импакт ранг (с индекс Q1-Q2 - 19 %, в списания с 
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индекс Q3-Q4 - 67 % и 14 % в списания с SJR) и 532 статии в реферирани чуждестранни и 

български списания с научно рецензиране, 11 монографии и глави от книги.  

Броят на цитиранията е 2 090, от тях 1 263 са в списания с импакт фактор (над 60 

%) и 827 в чуждестранни и български списания, без импакт фактор. В сравнение с 2018 г. 

се наблюдава увеличение на броя на научните статии (фиг. 1) и цитирания в списания с 

импакт фактор и импакт ранг, което е свидетелство за повишена публикационна 

активност и по-добра разпознаваемост на научните резултати на ССА в световното 

научно пространство.   

 

 
 

Фиг. 1. Брой на статиите, публикувани в списания с импакт фактор и импакт ранг през 

2018 и 2019 г. (Източник: ССА) 

 

 

V. КВАЛИФИКАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧЕНИТЕ  

Общият брой на научните работници в ССА към края на 2019 г. е 498, които по 

академични длъжности и научни степени се разпределят, както следва: професори – 74, 

доценти – 172, гл. асистенти - 134 и асистенти - 118, с образователна и научна степен 

“доктор” - 407 учени и с научна степен “доктор на науките” – 12 (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, а новоназначени са 34.  

 

Табл. 1. Квалификационна структура на учените по академични длъжности за 

периода 2000-2019 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 
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Фиг. 2. Квалификационна структура на учените по академични длъжности през 2019 г. 

 

 

 
 

Фиг. 3. Квалификационна структура на учените по научни степени за 2019 г. 

 

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 

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 
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През 2019 г. се хабилитираха 13 учени, от които 2 са придобили академична 

длъжност „професор" и 11 - “доцент“. През годината 20 асистенти са придобили 

академична длъжност „главен асистент“, назначени са 30 асистенти. 

През 2019 г. относителният дял на учените с научна степен „доктор на науките” е 

2,4 %, а с образователна и научна степен “доктор” са 81,7 (фиг. 3; таблица 2). 

Относителният дял на учените без научна степен е намалял с 2,1 % в сравнение с 

предходната година. 

 

Таблица 2. Квалификационна структура на учените по научни степени за периода 

2000-2019 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 

 

Възрастова структура 

Възрастовата структура на учените през 2019 г. е следната: до 35 години - 13,9% от 

учените; от 36 до 50 – 45,8%; от 51 до 60 – 23,9% и над 60 - 16,5 %  (таблица № 3, фиг. 4).  

 

Таблица 3. Възрастова структура на учените за периода 2000-2019 г. 

 

Години 
общ 

брой 

до 35 години 36 до 50 години 51 до 60 години над 60 години Средна  

възраст 
брой % брой % брой % брой % 

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 
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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 

 

 
 

Фиг. 4. Възрастова структура на учените през 2019 г. 

 

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА  

През 2019 г. в структурните звена на Селскостопанска акадмеия се обучават 80 

докторанта, от които в редовна форма на обучение - 24, задочна форма – 32 и на 

самостоятелна подготовка – 22.  

През годината общия брой на зачислените в докторантура е 11, от тях 6 докторанта 

(държавна поръчка) - 4 редовна форма на обучение, 2 – задочна форма на обучение и 5 

асистенти на самостоятелна подготовка. 

Двадесет и седем докторанти са отчислени с право на защита след изпълнение на 

дейностите по обучението и полагане на изпитите в индивидуалния учебен план, а двама 

са отчислени без право на защита. 

През настоящата година успешно защитиха дисертационните си трудове и 

получиха дипломите си за придобита ОНС „Доктор” 25 докторанти.  

В края на 2019 г. се обучават 51 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). Институтът по тютюна и тютюневите изделия, получи 

програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Растителна 

защита“, професионално направление ш. 6.2 Растителна защита. 

 

VI. НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ  

През 2019 г. структурните звена на Селскостопанска академия осъществяваха 

няколко вида дейности в областта на научното обслужване: рекламиране на научните 
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продукти с приложен характер чрез диплянки, брошури, научно-популярни публикации и 

интервюта; осъществяване на връзки със земеделски производители, фермери и 

кооперации при извършване на консултантски услуги в областта на растениевъдството, 

животновъдството и хранителните технологии; участие на учени в национални и 

международни изложения; провеждане на открити дни, научно-практически конференции 

и семинари. 

Бюрата по научно обслужване и приложна дейност изпълняваха тази нелека и 

отговорна задача. Те популяризираха научните постижения на звената, създаваха 

контакти с бизнеса, организираха реализацията на произведената продукция и 

извършваха проучвания за нуждите на земеделците и фермерите, като основният стремеж 

на работещите в бюрата е да се разшири обхватът и издигне равнището на научно-

приложната дейност. 

През годината ССА и нейните структурни звена работиха много добре с 

организациите и структурите от системата на МЗХ, МОН, МОСВ и др., като ДФ 

„Земеделие”, Областните дирекции по земеделие и гори, НССЗ и др. Учените оказваха 

помощ на експертите от тези министерства и техните структури по места. 

Учени и специалисти от Института по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Никола Пушкаров“, София взеха участие в тематична работна група за 

разработване на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за 

програмен период 2014 – 2020 г.; работна група за разработване на наредба за прилагане 

на под мярка ф.16.1. "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 

рамките на ЕПИ" по мярка 16 "Сътрудничество"; комитет за наблюдение на Оперативна 

програма "Околна среда"; комисия за земеделските земи към Министерство на 

земеделието и храните; комисии за приемане на техническа и биологична рекултивация 

на терени и определяне на терени за рекултивация - 36 обекта на територията на страната; 

21 комисии във връзка с категоризация на земеделски земи при смяна на тяхното 

предназначение. 

  Учените от Института по рибни ресурси, Варна участваха в консултативен 

съвет по рибарство към МЗХГ; ККС по опазване на околната среда в морските води на 

Черно море; Консултативна група на Рамкова директива за морска стратегия РДМС, 

Директива 2008/56/ЕС; Междуведомствена координационна експертна работна група към 

Конвенцията за биологично разнообразие; Комитет за наблюдение на Програмата за 

морско дело и рибарство; Работна група № 8 „Рибарство” към Съвета по европейските 

въпроси; Електронна РГ за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и др. 

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, Марково представляваше България 

при изпълнение на програмите на РККТ на СЗО по: чл. 9 – „Регулиране на съдържанието 

на тютюневите изделия”; чл. 10 – „Регулиране и разкриване на съдържанието на 

тютюневите изделия“; чл. 17 – „Правителствена подкрепа за прилагане на икономически 

осъществими алтернативни дейности и чл. 18 – „Защита на околната среда”. Учени от 

института участваха в експертни комисии към ЕК за изпълнение на Директива 

2014/40/ЕС. Институтът разполага с единственият в България Лабораторен Комплекс за 

Изпитване (ЛКИ), акредитиран по ISO 17025 за контрол върху тютюна и тютюневите 

изделия, отговарящ на изискванията на директивата за държавна независима 

акредитирана лаборатория.  

ИТТИ, Марково е с призната и търсена компетентност от МВР, съдилища и 

Агенция Митници в борбата с незаконната търговия (разработване на експертизи). 

Институт по тютюна и тютюневите изделия с Решение № 363 на Министерски 

съвет е определен за национален координатор по Споразумение за ниво на обслужване 

между Република България и Европейската комисия относно съхранение на данни за 

тютюневи изделия, нови тютюневи изделия и растителни изследвания за пушене за срок 

от 5 години. 
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Специалисти от Института по растителни генетични ресурси, Садово активно 

участваха в организираните от МЗГХ и Областна Дирекция „Земеделие“ обиколки за 

установяване състоянието на посевите в Пловдивска област. 

Учени от Института по консервиране и качество на храните, Пловдив участваха в 

Превод и синхронизация с Европейското законодателство на етикети, обхващащи всички 

групи храни – Договор Т-2018/114, сключен между „Campden BRI Magyarország Nonprofit 

Korlátolt Felelösségü Társaság“, Будапеща; изготвяне на становище на разработен стандарт 

БДС 2509-2017 „Пиперки печени белени стерилизирани“ и др . 

 През 2019 г. бяха създадени 29 демонстративни полета, където се провеждаха 

открити дни и срещи на колективите на научните звена със земеделските производители.  

Структурните звена на Селскостопанска академия организираха 35 открити дни 

където бяха демонстрирани най-новите сортове растения и породи животни, които се 

търсят на Европейския пазар. Демонстрирано беше най-доброто, към което трябва да се 

стремят селскостопанските производители. Предоставена бе възможност на място да се 

запознаят с нови сортове, породи селскостопански животни от нашата и от световната 

селекция, на нови селскостопански машини, технологични решения, поливна техника, 

растително-защитни мероприятия, съобразно климатичните фактори на отделните 

райони. Демонстрирани бяха сортове, толерантни на болести и неприятели, на високи и 

ниски температури и на засушаване.  

През отчетния период са проведени 42 броя научно-практични конференции, 

семинари, симпозиуми, кръгли маси. На тези форуми бяха дискутирани проблемните 

въпроси на съвременното земеделие, икономиката и маркетинга, както и финансирането 

на селскостопанската наука.  

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево беше организатор и домакин на 

Международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на 

полски култури – иновативни решения и перспективи“, която се проведе на 5 и 6 юни в 

гр. Добрич и беше посветена на 90-годишнината от рождението на Тодор Рачински. В 

конференцията се включиха 57 участника от България, Румъния и Сърбия, които 

представиха 18 доклада и 45 постера. Основната цел на конференцията беше да се 

очертаят перспективите в развитието на съвременната растениевъдна селекция и да се 

популяризира прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехниката на 

полски култури, които са предпоставка за развитието на конкурентно земеделие. 

 От 23 до 25 октомври 2019 г. е проведена VI-та Научна международна 

конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: 

Предизвикателства и възможности“, която е организирана от Институт по аграрна 

икономика, с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“. Целта на 

конференцията е да допринесе за сближаване на научните изследвания и практиката в 

областта на земеделието и развитието на селските райони. Във форума взеха участие 

учени и изследователи от България и чужбина и представители на агробизнеса, браншови 

организации, експерти и медии. 

С юбилейно тържество и национална научна конференция с международно 

участие под надслов „Наука и земеделие: Глобални и регионални предизвикателства“ на 

27 септември 2019 г. Институтът по земеделие - Кюстендил отбеляза своята 90-та 

годишнина. Институтът бе награден с плакет „Св. Св. Кирил и Методий” на Президента 

на Република България.  

През 2019 г. се проведе 22-та традиционна Научна конференция с международно 

участие „ЕкоМаунтин 2019“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“, 

организирана от Института по планинско животновъдство и земеделие, Троян. В петте 

направления на конференцията – „Животновъдство“, „Фуражно производство и 

ливадарство“, „Овощарство“ и „Общо земеделие“, взеха участие учени от Факултета по 

хранителни технологии към Университета на Митровица, Косово, Национален институт 

по птицевъдство Университет Харпър Адамс Великобритания; Изследователски институт 
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по пасища и планинско земеделие, Банска Бистрица, Словакия; Институт за изследване на 

почвите и агрохимия О.Н. Соколовски", Харков, Украйна; структурни звена от системата 

на ССА и др. 

Институтът по консервиране и качество на храните, Пловдив бе съорганизатор на 

III-та Международна конференция с он-лайн участие на тема: „Психолого-педагогические 

и медико-биологические проблемы здоровья человека“ (Психолого-педагогически и 

медико-биологични проблеми на човешкото здраве), 22-23 ноември 2019 г., Алтайския 

държавен университет, г. Барнаул, Русия. На конференцията, финансирана от Фонда за 

научни изследвания на Руската федерация, бяха представени фундаментални изследвания 

от водещи университети и научни институти от Русия, Австралия, Армения, Беларус, 

България, Казахстан, Латвия, Монголия, Полша, Украйна, Унгария, Франция, третиращи 

проблемите на човешкото здраве от различни аспекти и факторите, влияещи на здравния 

статус – околна среда, условия на труд и бит, хранителни навици, спорт. С цел на 

неговото укрепване се предлага разработването на профилактични и възстановителни 

мероприятия и образователни програми. 

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията организира 

отбелязването на Световния ден на почвата, съвместно със ССА, БПД и Национален 

музей „Земята и хората” – 05.12.2019 г. Тази година той се проведе под надслов „Да 

спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще”.  

 На 26.09.2019 година в Земеделски институт – Шумен се проведе традиционната 

X-та научна конференция с международно участие на тема: „Иновации в аграрната наука 

за ефективно земеделие“. Участие взеха утвърдени учени от Великобритания, Полша и 

Молдова и над 90 учени от научни организации в цялата страна. Бяха представени 28 

научни разработки в областта на животновъдството и 31 проучвания в областта на 

растениевъдството. Учените обмениха информация за най-новите тенденции и 

достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на 

съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо 

сътрудничество по проекти. Форумът предостави възможност за участие на млади 

изследователи и допринесе за тяхното кариерното израстване. 

Четиридесет годишния юбилей на Института по декоративни и лечебни растения 

бе съпроводен с научна конференция с международно участие, под надслов „Съвременни 

научни постижения и тенденции при декоративните и лечебни растения”.  

Конференцията протече под формата на постерна сесия и дискусии. Участваха учени, 

докторанти и студенти от Полша, Русия и Холандия. От България участваха 

представители от Лесотехническия университет, ИРЕМК, Казанлък, Аграрния 

университет, Пловдив, СУ “Св. Кл. Охридски” и от Национална асоциация “Зелена 

Сърница”, Пазарджик.   

Учените от ССА участваха активно в провежданите разнообразни форми за 

повишаване квалификацията на селскостопанските специалисти и фермери от 

земеделските кооперации по производството на базови семена и племенни породи 

животни, проектиране на частни ферми, разработване на технологии и др. В тази връзка 

се проведоха над 18 броя краткосрочни курсове. През годината са направени голям брой 

консултации, свързани с технологията за отглеждане на плододаващи лозя, създаване и 

отглеждане на нови лозя, производство на посадъчен материал, а също и консултации по 

отглеждането на зеленчукови култури и цветя, характерни за нашите райони. Най-често 

обсъжданите въпроси по време на семинарите и консултациите със земеделските 

производители касаеха сортовата структура и характеристиката на основните отглеждани 

култури за съответните региони, борбата срещу болестите и неприятелите, създаването на 

интензивни трайни насаждения, организирането на различни модели на модулни ферми в 

областта на овцевъдството, говедовъдството, бубарството, по конкурентоспособността и 

рентабилността на отделните видове производства и др. 

Рекламирането на научните достижения е една от основните дейности на БНОПД в 
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системата на ССА. То дава популярност на научния продукт и го свежда непосредствено 

до потребителя. Използват се разнообразни форми за осъществяване на тази дейност. 

През изминалата година рекламната дейност на звената се изразяваше в 

отпечатването на брошури, бюлетини, листовки и др. при общ тираж 18777 броя. Учените 

взеха участие в 93 радиопредавания, в 83 телевизионни предавания и бяха публикувани 

над 200 материали в пресата („АГРО”, „Тракийски вести”, „Стопанин”, „Фермер новият”, 

Агровести” и др.).  

През 2019 г. поделенията на ССА участваха в над 49 различни изложения и 

панаири от национален и местен характер.  

Селскостопанската академия взе участие в Международното селскостопанско 

изложение „АГРА”, което през годините се утвърди като престижен форум за 

представяне на постиженията на институтите, научните центрове и опитните станции. 

През 2019 г. то се проведе от 20 до 24 февруари. Многостранното присъствие на 

земеделската наука на изложението оправда усилията на научните звена в 

подготвителния период и участието им беше достойно оценено от ръководството на 

Международния панаир – Пловдив. Селскостопанска академия спечели 10 награди в 

традиционния конкурс за иновации, в съревнование с 48 продукта на 28 фирми и научни 

институти. 

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. 

Пушкаров”- София e удостоен с плакет за създаване на нови покрития с висока твърдост, 

износоустойчивост и трибоефективност чрез електроискрово и газопламъчно 

напластяване – нови покрития с ултрадисперсна структура, аморфни и 

наноструктурирани фази с висока твърдост, износоустойчивост и трибоефективност чрез 

използване на нови композиционни материали на основата на твърдосплавни съединения 

и метали, в това число и добавки от свръхтвърди и наноматериали. 

С грамоти са наградени следните иновационни продукти на учените от 

структурните звена на Академията: 

Конвенционален слънчогледов хибрид „Деведа“ - високодобивен, със съдържание 

на масло в семената 51.7%, устойчив на редица болести, отсъствие на специални 

изисквания за отглеждане на растенията - Добруджанския земеделски институт, Генерал 

Тошево. 

Черешов сорт „Алекстон” – самофертилен, отличава се с едри плодове, плътно 

плодово месо и отличен вкус, с добра устойчивост на напукване - Институт по земеделие, 

Кюстендил.  

Градински грах сорт „Пълдин” - високопродуктивен, подходящ за замразяване, с 

отлични органолептични и цветови характеристики при стерилизация и при шестмесечно 

хладилно съхранение - Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив. 

Телешки суджук „Вискар” на Института по животновъдни науки, Костинброд. 

Приготвен по класическа технология от месо на телета порода „Лимузин”, отглеждани на 

паша във Вискяр планина. Месото е фино и с изключителни вкусови качества. 

Зимен ечемик „Захир“ - високопродуктивен, като добивът надвишава средния със 

7%. Характеризира се с добри качества на зърното, устойчивост на студ и болести - 

Институт по земеделие, Карнобат. 

Нови хибриди царевица: „Кнежа 317“ - ранен, високодобивен, с отличен 

фитосанитарен профил по отношение на стопански значими болести и неприятели; 

„Кнежа 461” – средно ранен, високодобивен, стрестолерантен; „Кнежа 560” – 

високодобивен хибрид от средно късната група на зрялост, предназначен за 

зърнопроизводство, стрестолерантен – Институт по царeвицата, Кнежа. 

Функционален шоколад LyoCrunch – диетичен шоколад, съдържащ натурално 

какао, колагенови пептиди от говежди костен бульон, биологично активни екстракти, 

витамини, лиофилизирани плодове и пребиотик, без добавена захар - Институт по 

криобиология и хранителни технологии, София.  
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Технология за семепроизводство на твърда пшеница - Институт по полски 

култури, Чирпан.  

Нов винен сорт лоза „Кристален“. Създаден чрез хибридизация на сортовете 

Памид Русе1 и Кайлъшки мискет. Той е ранозреещ, със силен растеж и добра 

продуктивност – Институт по земеделие и семезнание, Русе. 

От 21 до 23 юни 2019 г. в гр. Кюстендил се проведе 12-то поредно издание на 

„Празник на черешата“. По традиция Институт по земеделие - Кюстендил бе 

съорганизатор на атрактивния празник, на който бяха представени pазнообpазието и 

новостите в чеpешопроизводството в Кюcтендилcкия pегион. На щанда на института бяха 

изложени 75 черешови сорта и елита. Интересът към събитието бе много голям.  

За 12-та поредна година Община Кюстендил и Институт по земеделие – 

Кюстендил организираха “Празник на плодородието”. Той се проведе в дните 27, 28 и 29 

септември 2019 г. на площад “Велбъжд”. Празникът е наследство от Първия национален 

овощарски конкурс от 1896 г. и е единствен по рода си в страната.  

Институт по земеделие – Кюстендил представи изложба от 90 ябълкови сорта и 

хибрида, в чест на 90 годишния си юбилей. Акцентът на изложбата бяха сортове показали 

през изтеклата година добра адаптивност и повишена устойчивост към стресови фактори.  

На 25 октомври с грижливо подготвено и ефектно аранжирано изложение под 

надслов „Даровете на българската земя” беше отбелязан професионалният празник на 

работещите в областта на българската земеделска наука. В него взеха участие всички 

структурни звена в системата на ССА.  

Гости на тържеството бяха съветникът по образование, наука и иновации на 

Президента на Р. България Валентина Танева, зам. министърът на Министерство на 

земеделието, храните и горите Лозана Василева, доц. д-р Георги Костов – съветник на 

министъра на земеделието, зам. председателят на БАН чл. кор. проф. Костадин Ганев, 

третият секретар по културните въпроси на посолство на Република Ирак Зейнаб Ясийн, 

Фаина Усова – представител на икономическа група към посолство на Руската федерация 

у нас, ректори на Висши училища и др. 

Зам. председателят на ССА проф. д-р Виолета Божанова представи обзорна 

презентация „Селскостопанска академия в делниците между два празника“, отразяваща в 

цифри и снимки постигнатите резултати от научните институти през последната година.  

В рамките на деловата празнична програма главният научен секретар на 

Академията проф. д-р Елена Тодоровска връчи грамоти на 15 млади учени, представили 

се най-успешно в НП „Млади учени и постдокторанти”.  

БНОПД съдействат за производството и реализацията на произведената 

продукция. За целта те планират видовата и сортова структура на произвежданите в 

звената семена, предлагат на пазара произведената продукция от висококачествени 

семена с гарантирана автентичност на сортовете. Земеделската наука е тясно свързана с 

практиката и за всеки зает в аграрния сектор е ясно, че съвременното високоефективно 

земеделие е невъзможно без постиженията й. От нея зависи конкурентоспособността, 

просперитетът и бъдещето на българското земеделие. 

През 2019 г. продължи съвместната работа между ССА и ДФ „Земеделие” по 

използване на краткосрочни и дългосрочни финансови инструменти за подпомагане и 

стимулиране на експерименталното производство на определени земеделски продукти. 

По утвърдени от УС на ДФ „Земеделие” финансови линии, фондът отпусна преки целеви 

субсидии на ПСЗ на ССА в размер на 5 062 702 лв. 

Научно-приложната и внедрителската дейност е била и ще бъде приоритет в 

работата на постоянните структурни звена на ССА.  
 

VII. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

През 2019 г. усилията на ССА бяха насочени към по-добро организиране, 

координиране и подпомагане на международното научно сътрудничество на 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

95 

 

научноизследователските институти и опитните станции на ССА, в резултат на което 

бяха осъществени съвместни дейности с учени от повече от 30 страни. Тези дейности 

включваха: разработване и реализация на международни научноизследователски, 

работещи в мрежи и други проекти, 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 и 

специализации 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 – 9 

броя, работещи в мрежа проекти - 9 броя (някои от които без финансиране), Европейски 

Регионален Фонд за Развитие (INTERREG) – 1 брой, Програма Еразмус+ - 2 броя (с 

отделно финансиране), финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство по Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" – 2 броя. 

Учени от ССА са национални координатори или участници в 9 проекта по програма 

COST на ЕС в областите: „Храни и Земеделие” и „Науки за земята и околната среда”. 

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, като през 2019 г. се изпълняваха общо 15 

проекта. Институтите от системата на ССА участваха и в проекти по програмите за 

трансгранично сътрудничество между България и Румъния, България и Гърция и 

„Здравеопазване и потребители” с Европейската служба за безопасност на храните 

(EFSA). Освен споменатите, през 2019 г. Фонд „Научни изследвания“ към МОН е 

финансирал 11 проекта по двустранно научно сътрудничество, с държавите Китай, Русия, 

Словакия, Италия. В изпълнението на проекти по програми на Европейския Съюз 

участват АБИ - София, ИПАЗР „Н. Пушкаров” - София, ИЗК „Марица” - Пловдив, ИО - 

Пловдив, ИАИ - София, ИТТИ – Пловдив, ИККХ – София, ИРР – Варна. 32 

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 ИЖН –Костинброд (18 броя), ИЛВ – Плевен (6 броя), ЗИ-Шумен (3 

броя), НЦ по бубарство (3 броя). Отделно ДЗИ - Генерал Тошево, ИЗ – Карнобат, ИЗС - 

Русе и ИЦ – Кнежа, изпълняват общо 49 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. Сред страните, с които 

през 2019 г. е осъществено сътрудничество на инстуциите на ССА, са Италия, Словакия, 
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Полша, Мароко, Сирия, Азербайджан, Южна Африка, Грузия, Руанда и др. Някои от 

институтите от ССА имат редовно членство в международни научни организации, като 

най-активни в това отношение са ИККХ – Пловдив и ИРР – Варна.  

През 2019 г. е разширен обхвата на държавите, с които ССА има сключени 

Меморандуми за сътрудничество и подновяване на изтичащите такива, което е добра 

основа за разработване на бъдещи съвместни проекти, обмен на учени, провеждане на 

срещи, семинари, конференции, участия в съвместни публикации и др. Специално 

внимание трябва да се отдели на подписаният официално на първата сесия на Смесената 

комисия за икономическо сътрудничество с Египет в началото на 2019 г. Меморандум за 

разбирателство между ССА и Селскостопанския изследователски център на Египет. В 

резултат на посещение на учени от ССА през м. юли в рамките на междуправителствена 

делегация от община София, МЗХГ и ССА, в Китайската провинция Дзянси, през месец 

септември е осъществено посещение на учени от Академията за селскостопански 

изследвания на Дзянси в ССА. Подписан е официален Меморандум за разбирателство, 

както и проведени разговори и в последствие изготвени и подадени за финансиране пред 

съответните институции научноизследователски проекти. През месец октомври задочно 

са подписани Меморандуми с Беларуската Държавна Аграрна Академия и с Кавказкия 

международен университет, Грузия. Осъществена е многократна официална 

кореспонденция с аграрни и университетски структури от Пакистан, но по обективни 

причини до подписване на споразумение не се стигна. През месец декември е подписан 

Меморандум за осъществяване на съвместно сътрудничество и партньорство в областта 

на образованието и науката между ССА и Държавния Аграрен Университет на Молдова. 

През 2019 г. бе основан и българо-китайски изследователски център за аграрно развитие 

от учени от Института по аграрна икономика в България и учени от Шанхайския 

университет „Джао Тонг“ в Китайската Народна Република, който дава повече 

възможности за сътрудничество между двете страни, координирайки работата на много 

учени, практици и предприемачи.  

През 2019 г. 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 контакти с представители на институти със сходни интереси, отразяване 

на международни събития и др. 

 

АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ 

През 2019 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. Целта на проекта бе 

да се проучат и документират биопроспектите (от англ. 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” на ЕС се работи по проект „Cтруктурна 

трансформация за постигане на отговорна биологична наука” (STARBIOS2), с основна 

цел да се 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 – 
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неадекватната връзка с обществото, чрез повишаване на качеството както на самия 

процес на изследвания, така и на резултатите от тях и то така, че да отговарят по-пълно на 

нуждите и ценностите на Европейското общество. В рамките на проекта се разработват и 

прилагат 6 плана за действие за ОИИ в различни научни институции от Европа. 

Изпълнението на Плана за действие за ОИИ на АБИ, одобрен от Консорциума на проекта, 

включва създаване на постоянна структура, Информационен център за растителни 

биотехнологии към АБИ. Разработен бе и информационен сайт - plantbioteh.bg към 

центъра, който публикува всички новости в сферата на растителната биотехнология по 

света и в България. Работата по проекта за 2018 г. бе извършена в пълен обем, съобразно 

утвърдената Работната програма. 

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/. 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 хранилищата на данни 

и да се подобрят оперативна съвместимост между наборите от данни. 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 лозята 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 за лозята и инструменти, налични в сигурен и 

стандартизиран формат. 

По Програма „Хоризонт 2020” на ЕС се изпълнява и проект „Превеждане на 

знанието за земеделие, базирано на бобови култури, и производство на фуражи и храни” 

(Legumes translated). Това е комплексен 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. Проектът насочва към спешна 

необходимост от изграждане на междусекторна дейност, основаваща се на знание и 

иновации. Неотложната необходимост се дължи на дисбаланса в земеделието доминирано 

от житни култури, които имат неблагоприятен земеделски и екологичен ефект. 

Междусекторното взаимодействие произтича от нарастващото търсене на алтернативни 

източници на растителни протеини, нарастващият интерес на потребителите към 

въздействието върху околната среда, ефективното обезпечаване на производствените 

вериги с ресурси, нарастващото търсене на немодифицирани земеделски продукти, както 

и на зърнено-бобови хранителни продукти 

АБИ е част от консорциум с 22 партньори и участва активно в организиране на 

мероприятието Европейска нощ на учените в рамките на четири поредни години, по 

проекта „Свържи се, опитай и намери изследователите навсякъде и споделяйте” 

(REFRESH), дейности по МСК 818879, с координатор Центъра за изследвания и анализи. 

През 2019 г. е организирана Нощ на учените в АБИ, в чието провеждане участваха и 

учени от Института по криобиология и хранителни технологии - ССА, студенти, учени от 

БФ на СУ, ученици и посетители. Проведени са тематични конкурси за рисунка, снимка, 

есе, презентация и видео и са излъчени победители, които бяха наградени с награда и 

сертификат за участие в събитието. Като последващо събитие след „Нощта на учените“ бе 

честван Денят на Будителите в АБИ, на който бяха поканени ученици и студенти, като 

бъдещи изследователи и радетели за науката. 

Проектът „Редизайн на експлоатацията на генетични ресурси от зърнено-житни 

култури за постигане на повишена устойчивост на хранителна верига и подобряване на 
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поминъка на фермерите в Сърбия и България (GRAINEFIT), ФАО стартира през м. 

октомври 2019 г. 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. Консорциумът по проекта включва четири институции с допълващи се роли, 

експертиза, съоръжения и капацитет, които ще допринесат за постигане на основните 

цели на проекта: Институт по полски и зеленчукови култури (IFVCNS), с експертиза в 

отглеждането на зърнено-житни култури и генетични ресурси, Институт по хранителни 

технологии (FINS), с изследователски акцент върху производството на храни, 

модифициране на продуктите/оптимизиране на процесите за качество, осигуряване на 

безопасност, защита на здравето и благосъстоянието на човека, АгроБиоИнститут (ABI), с 

научни изследвания и обучение в областта на растителната биотехнология на национално 

и регионално ниво и Институт по растителни генетични ресурси (IPGR), с експертни 

познания по растителни генетични ресурси, селекция и биотехнологии. Освен 

консорциума, сръбските и българските национални генетични банки ще участват в 

разработването на база данни, включваща оценените генотипове и одобрен генетичен 

материал, който ще бъде публично достъпен чрез многостранна система. 

Извършени са дейности, свързани със заявка на материали, консумативи и 

апаратура към ФАО. 

 

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

През 2019 г. Добруджански земеделски институт продължи успешно 

сътрудничеството си с редица чуждестранни фирми и институти. С повечето фирми и 

институти, с които си сътрудничим е извършен обмен на семена и информационни 

материали, като с малко от тях бе осъществен частичен обмен на специалисти. 

Получените семена – линии, сортове и хибриди се изпитват и перспективните от тях са 

включени в селекционни програми. 

През 2019 г. е работено по 14 лицензионни договора с чужди фирми (Турция, 

Румъния и Кипър), на които предоставяме или продаваме семена от наши сортове 

обикновена и твърда пшеница, ечемик, тритикале, линии и хибриди слънчоглед. 

През отчетната година са признати следните хибриди слънчоглед: “Енигма CLP” 

“Sunny IMI” в Румъния, “Байкал” и “Свети Георги” в Русия. За първа година се изпитват 

“Златарица”, “Симитли CLP” и “Струма’ в Украйна и “Веси” в Румъния. За периода 2016-

2019 г. в сортовата листа на Република Турция са регистрирани общо 9 български сорта, 

от които 7 български сорта обикновена пшеница – “Енола”, “Лазарка”, “Мерилин”, 

“Божана”, “ГТП Драгана”, “Ивета” и “Стояна”; 1 сорт твърда пшеница “Северина” и 1 

сорт тритикале “Респект”. В Патентно ведомство предстои подаване на заявки за 

сертификати за сортове обикновена пшеница “Мореса” и обикновен зрял фасул “Пуклив 

две”. Издаден е един сертификат за сорт зимен многореден ечемик “Фанагория”. 

Осъществена е поддръжката на 76 броя сертификати. С фирма "Синжента”, Франция, с 

която продължава търговския цикъл на съвместните хибриди са получени и изплатени 

роялти в и от института. Получени са авторските възнаграждения от фирма “Добруджа 

Тохумджулук и Данъшманлък Сан. Тидж. Лтд. Шти”, Р. Турция и фирма “Saaten Union”, 

Румъния.  

През годината са подписани 6 нови международни договора, от които: 3 с 

предварителна лицензия с Украйна, 2 за сортоизпитване с Турция и 1 за обмен на 

генетичен материал с Унгария. Прекратена е поддръжката на 7 броя сертификати (твърда 

пшеница - 1; обикновена пшеница – 5; ечемик – 1). Внедрените в производство сортове и 

хибриди са 12: (твърда пшеница - 2; обикновена пшеница – 3; ечемик – 2; тритикале - 1; 
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обикновен зрял фасул - 3; слънчоглед - 1). Сортовете, с издаден сертификат за внедряване 

са 13: (твърда пшеница - 2; обикновена пшеница - 7; ечемик - 1; тритикале - 3).  

През годината са подадени 75 броя заявления за вписване на сортове в 

Официалната сортова листа на Република България за 2020 година. Заявленията са за 

сортовете: (обикновена зимна пшеница – 28; твърда пшеница - 5; ечемик - 6; тритикале - 

11; леща - 1; грах - 2; нахут – 1, обикновен зрял фасул - 4 и слънчоглед - 17). 

Общия брой на лицензионните договори, по които е получено роялти през 2019 г. 

са: 4 броя с изключителен лиценз с фирми от Турция, Швейцария и Румъния. 

Действащите договори през тази година са 41 на брой, и са разпределени както 

следва: 14 са лицензионни договори с изключителна лицензия; 12 са за обмен на 

генетичен материал с цел изпитване; 9 за сортоизпитване на зърнено-житни култури; 3 за 

предварителна лицензия за изпитване на слънчоглед; 1 за сътрудничество, 1 за 

прехвърляне на селекционни материали и 1 за делегиране на генна плазма.  

С най-голям процент са лицензионните договори с изключителна лицензия, 

сключени с Република Турция. Второ място заемат договорите за обмен на генетичен 

материал с цел изпитване, сключени с различни държави, като водещи са Украйна и 

Сърбия. Сравнително висок процент поддържат и договорите за сортоизпитване, 

сключени с Република Турция. И на последно място са договорите за предварителна 

лицензия, сключени с Украйна през 2019 г. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА 

През 2019 г учените от ЗИ – Стара Загора работиха по три проекта, финансирани 

от МОН: „Лиофилизация на търбухово съдържание от преживни животни за сравнителни 

изследвания чрез in vitro методи“; „Използване на насекоми като алтернативни източници 

на протеини при хранене на птици и влиянието им върху околната среда, здравето и 

поминъка“ ; „Възможности за получаване на функционални храни от птици“. 

Проекти финансирани по програма ЕРАЗЪМ+: VOTRIS - Transfer of good practices 

within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector”. Партньори по 

проекта освен ЗИ-Стара Загора са научни организации от Полша, Литва, Холандия, 

Чехия. “Utilization of Renewable Energy Sources in Agricultural Vocational Education  – 

URESA“ с партньори по проекта са научни организации от Полша, Турция, Словакия. 

Целта и на двата проекта е трансфер на добри практики и иновативни решения в 

областта на животновъдството. 

Институтът има подписани меморандуми за съвместна дейност и изследователска 

работа с Университета в гр. Падуа, Италия, Института по животновъдство и Национална 

ферма Рамбуйе, Франция, с Института по животновъдство в гр. Скопие, Македония, 

Сибирския научноизследователски институт по животновъдство и Сибирския 

научноизследователски институт по фуражите, Русия и Института по животновъдство – 

Белград, Сърбия.  

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН 

През 2019 г. ЗИ, гр. Шумен участваше в два проекта по програма COST към ЕК: 

COST Action CA 15215 „Иновативни подходи при производството на свинско 

месо”, Университет Хохенхайм, Германия 

COST Action CA 16106 „Амоняк и емисии на парникови газове от животновъдни 

сгради", Университета Aarhus, Дания. 

През 2019 г. в ЗИ, гр. Шумен бяха валидни договорите с Института по 

животновъдни науки, гр. Скопие, Македония на тема „Генетика, селекция и отглеждане 

на селскостопански  животни” и НИИ по селско стопанство за Югоизточна Русия, гр. 

Саратов „Обмен на генетичен материал за селекция и семепроизводство на цвекло, сорго 

и суданка“. 
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ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА – СОФИЯ 

През 2019 г. официално е открит Българо-китайският изследователски център за 

аграрно и селско развитие (БКИЦАСР), част от Институт по аграрна икономика в София, 

за да продължи дългогодишното сътрудничество между водещи български и китайски 

академични институции. Целта на БКИЦАСР е да подпомага сътрудничеството между 

изследователи интересуващи се от въпросите на аграрното и селско развитие в България и 

Китай. 

Проектът „Укрепване на аналитичния капацитет и публичните дейности на 

Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” стартира в началото на 

2013 г. за създаване на Център за икономически изследвания в селското стопанство 

(CAPA), считано от 01.11.2019 г. проектът е удължен с 14 месеца, финансиран от 

Фондация “Америка за България”, с подкрепата на Изследователския институт по храни и 

аграрна политика на Университета 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 бе доразвиване на 

иконометричното моделиране на българското земеделие и разработване на модели за 

изготвяне на пазарни прогнози. Целта е да се предложат по-задълбочени, релевантни и 

количествено изразени анализи, осигуряващи обективност и достъп до резултати и 

информация. Екипът на CAPA разработва различни сценарии, които ще бъдат тествани в 

моделите. Това ще помогне да бъдат разкрити проблемите, пътищата за тяхното решаване 

и ще даде възможност за сравняване на политиките. Решенията остават в ръцете на 

управляващите институции и другите заинтересовани страни. 

Проектът за научно и технологично коопериране и технологически трансфер на 

Центъра за България в Шанхайския Жиао Тонг университет, в който от българска страна 

са включени ИАИ, Аграрен университет, УНСС и Софийски университет е финансиран 

от Министерството на науката и технологиите на Китай. През първия етап на проекта в 

ИАИ бе работено по работен пакет „Сравнително изследване на устойчивата селска 

екология, културни ресурси и туризъм“ ("Comparative Study of Sustainable Rural Ecology, 

Cultural Resources and Tourism").  

ИАИ се явява като трета страна по Договора с European Rural Development Network 

/ERDN/, Poland. 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. SHERPA ще допринесе за разработването на политики в три основни области: 

Осигуряване на принос за разработване на бъдещи изследователски политики с 

акцент върху подготовката на работни програми по „Хоризонт Европа”; Подкрепа за 

прилагането на политики, свързани със селските райони през програмния период 2021-

2027 г.; Подкрепа за определяне на посоката на политиката за селските райони през 

следващия програмен период (след 2027 г.).  

Проектът CONSOLE – „CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of 

agrienvironmental-climate public goods by EU agriculture and forestry” стартира през 2019 –
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2022 г. с координатор: ALMA MATER STUDIORUM – Университет Болоня, Италия 

Целта на CONSOLE е да стимулира иновациите в трайното предоставяне на обществени 

блага от агроекология и климат (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. Мултиакторният 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.  

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, включващ договорености за ползване на земи, базирани на резултатите подходи, 

колективно прилагане и възнаграждение въз основа на веригата на стойност, 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 постигане на целите 

за устойчиво развитие, по- специално чрез политиките в областта на околната среда и 

ОСП след 2020 г. 

ИАИ има валидни следните договори за сътрудничество с: 

Факултет по селско стопанство и биология към Шанхайския университет Джао 

Тонг (2017); Научен институт по аграрна икономика – Будапеща, Унгария (2017); 

Института по икономика на селското стопанство и продоволствието – Варшава, Полша; 

Института по аграрна икономика – Белград, Сърбия; Университет за икономически 

изследвания – Букурещ, Румъния и др. 

 

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – СОФИЯ 

През 2019 г. продължи работата по изпълнение на двустранен договор за НТС на 

безвалутна основа в областта на физиологията на растенията, бактериологията и научните 

изследвания при декоративни култури, между ИДЛР – София с Института по овощарство 

и цветарство, гр. Скерневице, Полша. Съвместна дейност се осъществява: 

По Направление 1, през 2019 г. бяха проведени множество дискусии между 

ръководителите от българска и полска страна по въпроси свързани с данни, получени от 

съвместни проучвания върху взаимодействията растение-патоген при нападение на 

представители от сем Rosaceae (ябълка, круша и декоративни храсти) от бактерията 

Erwinia amylovora, причинител на огнен пригор.  

Обсъдени са и се предвиждат нови съвместни експерименти. 

По Направление 2, ее извършен  обмен на научна литература в областта на 

декоративните и лечебни растения – микроразмножаване, технологии за отглеждане, 

хранене, опазване на генетичните ресурси и др. 
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ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – КОСТИНБРОД 

През 2019 г. продължи поддържането на контакти със следните 

научноизследователски институции: Институт по животновъдство, Белград-Земун, 

Сърбия; Всерусийски научно-изследователски институт по генетика и развъждане на 

селскостопанските животни, Санкт-Петербург; 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 Североизторк на името на Н. В. 

Рудницкий и Селекционния център по средноруската порода медоносна пчела в Киров, 

Русия, 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.  

Сключени бяха три нови двустранни споразумения за сътрудничество: 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 

ИЗК „Марица“ е партньор в европейски проект “Обединяване на генетичните 

ресурси от сем. Solanaceae чрез генотипиране и фенотипиране” с акроним G2P-SOL по 

програма Хоризонт 2020. В проекта участват 19 партньори от Европа, Азия и Южна 

Америка. 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 2019 г. Институтът участва основно в дейности по два работни пакета. В тази 

връзка са проведени мероприятия по фенотипиране на представителна колекция от 

домати, включваща повече от 430 образци, отгледана на територията на института. По-

голяма част от колекцията беше скринирана за устойчивост на нематода. Проведени са 

дейности, свързани с идентифициране и валидиране на нови характеристики по доматите, 

свързани с цвета на плода, както и такива за създаването на RIL полулация. 

През отчетния период Институтът бе домакин на третата среща на проекта и 

членове на екипа от ИЗК „Марица“ взеха участие в 17-та среща EUCARPIA Meeting 

Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant в Авиньон, Франция. Представени бяха 

два доклада и четири постера. ИЗК „Марица” беше избран за организатор на следващото 

издание на EUCARPIA през 2022 в Пловдив. Проект G2P-SOL беше представен като 

постер по време на „Нощ на учените“ 2019.  

През 2019 г. продължи работата на проект: 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) по Horizon 2020. Целта бе 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, 
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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. През тази 

последна година за проекта, в полски условия бе проучена толерантността към 

засушаване на 37 генотипа домати с произход Испания, Италия, Тайван, Франция и 

България. В условията на воден дефицит бяха оценени и 25 хибрида, създадени в ИЗК 

„Марица”, като за родителски компоненти са използвани сортове и линии, показали 

стабилен добив и високо качество при засушаване. Оценката е извършена по приетия за 

проекта дескриптор от фенологични, стопански, морфологични и химични показатели. 

Резултати от проекта са докладвани на 15th Portugal International Conference on Chemical, 

Agricultural, Biological & Enviromental Science (LCABES-19), June 19-21, Lisbon. Две от 

публикациите са отпечатани в сборник с материали от конференцията, а една е 

публикувана в списание, индексирано в Scopus. Проект TomGEM беше представен като 

постер по време на „Нощ на учените“. 

Проектът REFRESH е продължение на предходния FRESH, а нощта на учените се 

отбелязва за четвърта поредна година в ИЗК „Марица“. Асоциирани партньори на 

събитието през 2019 г. бяха Национален земеделски музей и Центъра по растителна 

системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Европейската нощ на учените е мега 

събитие, което се провежда едновременно в стотици градове в цяла Европа и по света в 

последния петък на месец септември. В тази нощ университетите и научните институти 

отварят врати и организират събития за широката публика.  

ИЗК, участва в проекта PlantaSYST и продължи работата по Работен пакет 6 – 

създаване на елитна колекция от образци домати и пипер и през 2019 г. Направена бе 

преценка на плодоветe по редица стопански показатели, като биологично активни 

субстанции, минерали и микроелементи, антиоксиданти, устойчивост на вирусни болести 

и непрятели. За оценка качествата на плодовете, морфологията и вътрешното оцветяване, 

бе приложен високо ефективен анализ, използващ Tomato Analyzer software. Двете 

колекции бяха генотипирани чрез секвениране (tGBS). Получените данни са подожени на 

GWAS анализ от биоинформатичния отдел на Центъра за идентифициране на гени, 

свързани с ценни качества. През 2019 г. учени от ИЗК Марица взеха участие в 17-та 

международна среща по генетика и селекция на пипер и патладжан Eucarpia в Авиньон, 

Франция. Изследванията по проект PlantaSYST бяха представени в един доклад и 4 

постера. В специалното издание на списание Crop Breeding, Genetics and Genomics 

(CBGG), посветено на симпозиума, е публикувана една статия на екипа. 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) финансира прилагането на 

ядрената енергия за развитието на науката и модерните технологии. Проектът 

„Увеличаване на производителността и качеството на основните хранителни култури” е 

насочен към създаването на подобрени мутантни сортове, които да отговорят на 

специфичните изисквания на фермерите и нуждите на нашия пазар и да се разширят 

възможностите за износ. Целеви култури в проекта са пипер, картофи и домати. Целеви 

признак е толерантността към воден дефицит. Подходите, с които се работи по проекта и 

за които се дооборудват лаборатории в института, обучават се млади учени, са 

мултидисциплинарни: феномни, геномни, протеомни, биоинформатични.  

Основен бенефициент е Институтът по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив. 

В колектива, освен учени от ИЗК, участници са също така и различни университети и 

институти: Аграрен университет, Софийски университет „Климент Охридски”, 

АгроБиоИнститут, Тракийски университет, Институт по изследване и развитие на 

храните и др., както и дипломанти от Университета по хранителни технологии и 

Пловдивски университет 
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ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ 

През 2019 г. по проект „Оценка, подбор и обмен на генотипове ечемик с подобрено 

качество за различни селекционни цели при агроекологичните условия на Република 

България и Република Словакия“ към Фонд „Научни изследвания“ в опитното поле на 

Институт по земеделие – Карнобат е изведен полски опит в 4 повторения и големина на 

реколтната парцела 10,0 m2. Проучени бяха биологичните и стопански качества на сорт 

Венера и линиите - Кт 338, Кт 339, Кт 340, Кт 341, Кт 1247, 4580M-2, 4580M-8, 4511М-16 

и 4620M-7, селекция на Институт по земеделие – Карнобат, България и словашките 

сортове - Donaris, Еxpres, Еzer, Jubiliant, Kompakt, Ludan, Levan, Nadir, Nitran, Sladar и 

Sladko. Отчетени са: брой класоносни стъбла/m2, височина на растенията (cm), 

продуктивни братя в 1 растение, дължина на класа (cm), брой класчета в клас, брой зърна 

в клас, брой стерилни класчета в клас, тегло на зърното от 1 клас (g), тегло на зърното от 

1 растение (g), маса на 1000-зърна (g) и добив от зърно (kg/ha). Определено ее 

съдържанието на протеин, скорбяла, изравненост и екстракт на образците. 

Изведен е съвместен опит за изпитване на пивоварни сортове ечемик заложен в 

опитните полета на Университет “Гоце Делчев”, Щип, Р. Македония, Тракийски 

земеделски научноизследователски институт, Одрин, Р. Турция и Институт по земеделие 

– Карнобат. В опита бяха включени македонски, турски и български сортове ечемик. 

В ИЗ – Карнобат се извеждат опити от Международната програма на ICARDA.  

Сътрудничеството с този международен център е без финансови ангажименти. В 

ICARDA се изпращат резултатите от проведените опити, а ИЗ-Карнобат може да използва 

получените генетични ресурси от зимен, пролетен и голозърнест ечемик в селекционните 

си програми.  

В сила са 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. 

През 2019 г. са сключени и следните лицензионни договори: с Република Турция 

за вписване на сортове ечемик ЛАРДЕЯ, ОДИСЕЙ и АСПАРУХ в сортовата листа на 

Република Турция, за ползване, реализиране производствените резултати и производство 

на семена само от категория Сертифицирани 1-во и Сертифицирани 2-во размножение, 

под ръководството на ИЗ – Карнобат. 

Договор за сортоизпитване на български зимен двуреден ечемик сортове 

ОДИСЕЙ, АСПАРУХ и ЛАРДЕЯ в Р. Турция за една година. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ 

През 2019 г. ИЗ Кюстендил работи по проект „Селекция и внедряване на нови 

жълто-зелени, хрупкави сортове ябълки в България и Китай” по договор с 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 първия етап са извършени плануваните в проекта дейности по предвидените 

7 работни пакета: 

 Обмен на научна информация – Двата екипа поддържат постоянна връзка за 

обмен на информация относно методологията на изследването, показателите, по които се 

провеждат научните изследвания при селекцията на ябълката и получените резултати.  

 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. 

 Растежни прояви на опитните дървета - В края на вегетацията на всяко 

опитно дърво са измерени показателите: диаметър и площ на напречното сечение на 
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ствола и дължината на едногодишния прираст. Определен е хабитусът на плододаващата 

дървесина.  

 Репродуктивни прояви на дърветата и качество на плодовете - Определена е 

родовитостта на дърветата (добив от дърво, коефициент на продуктивност) и качеството 

на плодовете. 

 Реакция на ябълковите дървета към абиотичен и биотичен стрес – 

Проследена е чувствителността на опитните ябълкови сортове и хибриди към късни 

пролетни мразове. През вегетацията е установена чувствителността им към струпясване. 

 Селекционна дейност - През пролетта са извършени предвидените 

целенасочени кръстоски, с участието на предварително подбрани сортове и хибриди с 

жълти и зелени плодове, но поради измръзване на част от цветовете, се получиха 

единични плодове и то само при някои от комбинациите. Семената се стратифицират и 

ще бъдат засяти в селекционен питомник през пролетта на 2020 г. 

 Провеждане на научни експедиции – Проведени са експедиции в районите 

на общините Невестино, Трекляно и Трън и са маркирани семеначета и единични дървета 

от стари местни сортове с цел включването им в селекционната дейност при ябълката. 

При проведеното работно посещения на членове от научния екип от Янтайската 

академия на селскостопанските науки, Китай в България от 23 септември до 4 октомври 

членовете на екипа от ИЗ - Кюстендил запознаха китайските колеги с методите на 

научните изследвания в института и постигнатите резултати.  

Китайските колеги взеха участие в подготовката и представянето на ябълковите 

сортове на станалото вече традиционно изложение по повод празника на плодородието, 

провеждан в Кюстендил. Същите взеха участие и в Юбилейната научна конференция с 

международно участие, посветена на 90 г. ИЗ – Кюстендил, проведена на 27-28 

септември, 2019 г. Във връзка с проекта през 2019 г. са подготвени 2 научни труда, които 

са представени на XV Fruit Breeding and Genetics Symposium, проведен от 2 до 7 юни в 

Прага, Чехия. 

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” – 

РУСЕ 

През 2019 г. продължи изпълнението на действащите договора с чуждестранни 

ферми, извън територията на страната, за сортоизпитване и семепроизводство на 

пшеница, овес и люцерна: 

1.Лицензионен договор между ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и CTO EKİN 

TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.- Р. Турция за сортоизпитване на пшеница сорт „Венка 

1” 

2.Лицензионен договор между ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и CTO EKİN 

TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.- Р. Турция за сортоизпитване на пшеница сорт 

„Дунавия”. 

3.Лицензионен договор между ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и CTO EKİN 

TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.- Р. Турция за сортоизпитване на овес сорт „Алекси” 

4.Договор между ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и CTO EKİN TARIM ÜRÜNLERİ 

TİC. LTD. ŞTİ.- Р. Турция. за сортоизпитване на люцерна сортове Приста 4, Приста 5, 

Роли, Многолистна 1 и грах сорт Русе 1 и включването им в референтната сортовата 

листа на Р. Турция. 

5.Лицензионен договор между ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и Добруджа 

Тохумджулук ве Данъшманлък Сан. Тидж. Лтд. - Р. Турция за семепроизводство на 

люцерна сорт Приста 3. 

 

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – 

ПЛОВДИВ 

През 2019 г. се работи по проект: BUL/5/015 „Повишаване производителността и 
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качеството на основни хранителни култури” (“Increasing productivity and quality of basic 

food crops”) с финансиране от Международна агенция по атомна енергия (МААЕ) и 

приоритетна област „Земеделие“ на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) 

и Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) със срок до 31.12.2019 г. При 

създаването на нови сортове домати повечето изследвания са фокусирани върху 

осигуряването на повишени добиви, плодовете да са по-твърди, по-едри, с повишена 

устойчивост на болести и по-дълъг срок на годност, отколкото върху подобряване на 

вкусовия им аспект. Въпреки, че съществуват разработки, които са взели предвид 

сензорните характеристики на българските елитни генотипове домати, нито една не 

ползва сензорни дефиниции и съответни техники за оценка. Целта на това изследване е да 

се определи приноса на отделните характеристики при описание на сензорния профил на 

ранни мутантни генотипове домати, използвайки метода на качествен дескриптивен 

анализ (QDA). Нова мутантна популация, генерирана от български елитни генотипове 

домати в популация М2, избрана по продуктивност, в сравнение с родителския генотип. 

За да се изследват връзките между установените сензорни атрибути и да се оцени 

относителното значение и приносът на атрибутите за разграничаване на мутантите, е 

извършен PCA анализ с помощта на софтуера STATISTICA, версия 2012.2.02. 

Качественият дескриптивен анализ (QDA) на базата на две производни PCA анализа 

дефинира крайния списък на атрибутите и допринесе за диференцирането на изпитваните 

ранни домати мутанти. През октомври 2019 г. бе проведена среща в ИЗК „Марица” с 

директора на дирекция „Европа“, МААЕ – Виена, на която бяха представени резултатите 

по проекта. 

През годината ИИРХ се включи и в Акциите:  

COST Action CA18210, Roxy: 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) с цел да се контролира нивото на кислорода и 

чувствителността на плодовете и зеленчуците. Ще бъдат изследвани месести, 

климактерични плодове (например ябълки, круши, праскови) и моделни плодове (домати) 

по време на съхранение в модифицирана и в контролирана атмосфера, като ще се събира 

информация от международния екип на проекта. 

COST Action CA18101, SOURDOugh – Биотехнологична мрежа за нови, по-

здравословни и устойчиви храни и биопроцеси (Biotechnology network towards novel, 

healthier and sustainable food and bioprocesses). SOURDOMICS използва технологията за 

кисели теста 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. 

ИККХ участва в COST ActionCA15136: EUROCAROTEN – Европейска мрежа за 

напредък в изследването върху каротеноидите и тяхното приложение в аграрния, 

хранителния и здравен сектор  (2017 – 2019)  http://eurocaroten.org/eurocaroten/.  

Проектът BUL/2018/002, „Индуциране на свързани с продуктивността и качеството 

мутации при видове от семейство solanaceae чрез ядрени технологии” е одобрен и 

стартира през 2020 г.  

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО – ПЛЕВЕН 

През 2019 г. ИЛВ продължи работата по проект на тема „Сравнително изследване 

на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на 

туризма в селските райони на Китай и България”, финансиран от МОН, Фонд „Научни 

изследвания” с водеща организация Института по аграрна икономика, София. 

http://eurocaroten.org/eurocaroten/
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Продължава проектът по програма за трангранично сътрудничество между Гърция 

и България за периода 2014 – 2020 на тема „Разработване на идентичност на добива, 

почвите и местностите”, ДИОНИСОС;  

Приоритетна ос 2: „Устойчива и приспособима към климата трансгранична зона”; 

Инвестиционен приоритет:(6с) „Съхраняване, опазване, популяризиране и 

развитие на природното и културното наследство”,  с продължителност 24 м., считано 

01.11.2017 г. Проектът е по Договор № B2.6c.04/01.11.2017. Бюджетът за ИЛВ-Плевен 

предвиден и одобрен от програмата по проект ДИОНИСОС е на стойност 65 982,00 €. От 

тях 85% се предоставят по ОП „ТГС Гърция-България”, а останалите 15% се отпускат във 

формата на национално съфинасиране, като тези средства се отпускат от Министерство 

на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Партньори по проекта са: 4 гръцки 

и 4 български организации.  

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 2019 г. стартира проект „Физиологично обосноваване на приложението на 

диодно осветление (LED) при in vitro култивиране на дървесни овощни видове“, договор 

КП-06-Русия/27. Изследвано беше влиянието на 4 типа LED светлини (бяла, синя, червена 

и смесена) върху растежа и развитието на in vitro култури от круша и американска 

боровинка. Отчетени са биометричните показатели, съдържанието на фотосинтетични 

пигменти, интензивността на фотосинтезата и хлорофилната флуоресценция. Установено 

бе, че смесената светлина стимулира растежа и на двата вида в условия на in vitro 

култура. Подготвени бяха 2 публикации, които са под печат. 

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 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. Като варианти на торене са използвани биологичния тор Keratin 

предоставен безвъзмездно от Университета Хоенхайм в Щутгарт, Германия и 

българският течен тор Lumbreco, получен от червени калифорнийски червеи. В 

междуредията на опитната ябълкова градина са засети бяла детелина и пролетен фуражен 

грах, а между дърветата-пролетен фуражен грах. През юли и август са взети листни проби 

за определяне съдържанието на основните хранителни елементи, а в края на октомври е 

измерен и прираста нa леторастите по варианти на торене плюс контрола-неторен вариант 

и е отчетен добива. Всички данни показват, че Karatin и Lumbreco са подходящи за 

органични торове в ябълкови овощни градини. 

През сезона са проведени проучвания за използването на феромонови диспенсери 

ГИНКО® . Тези феромонови диспенсери се използват за борба с ябълковия плодов червей 

(Cydia pomonella) по метода полова дезориентация на пеперудите при семкови овощни 

видове (ябълки, круши, дюли) и орехи. Установеное, че в опитната градина червивостта 

на плодовете е между 0.2 и 0.4% и половата дезориентация е успешен метод за борба с 

ябълковия плодов червей в млади градини при ниска плътност на популацията на 

вредителя. Използване на мрежите против градушки служи като физична бариера за 

намаляване нападението от болести и неприятели в овощната. Изследванията 

продължават.  

През годината започна работа и по проект „Транснационално Партньорство за 

Прилагане на Технология за Микронапояване в България и Северна Македония” 
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(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. Извършени са всички заложени дейности за първия отчетен период: Засадено 

е експериментално насаждение от череши сорт ‘Бигаро Бюрла’ и е изградна на поливна 

система с три варианта – микронапояване с глинени тръбички и като контроли - вариант с 

капково напояване (60 см) и неполивен вариант; Изпратена е почвена проба за анализ в 

Македония. Всички отчетени данни и пълен отчет са предадени към проект-мениджмънта 

в Университет Висмар, Университет за приложни науки, технологии, бизнес и дизайн. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ – ЧИРПАН 

През 2019 г. международното сътрудничество със CIMMYT-Мексико се 

изразяваше в участието ни в неговата международна мрежа за подобряване на пшеницата 

(CIMMYT International Wheat Improvement Network). От тази международна мрежа 

получаваме семена от твърда пшеница от селекционната програма на CIMMYT-Мексико. 

Тези селекционни материали  са използвани свободно в нашата селекция на твърда 

пшеница. През реколтната 2018 – 2019 г. са заложени два опита от твърда пшеница за 

изпитване в наши условия. Единият опит 50TH International Durum Screening Nursery 

(50TH IDSN) е със 177 броя образци. На генотиповете са проследени голям брой 

показатели и е направена агрономическа оценка. Вторият опит 50TH International Durum 

Yield Nursery (50TH IDYN) е с 50 генотипа, на които са проследени: добив зърно, дата на 

изкласяване, полягане, височина на растенията и е направена агрономическа оценка. 

Генотиповете от двата опита с най-добра комплексна оценка ще бъдат повторно засети за 

продължаване на изпитването. Резултатите след обработка са върнати към CIMMYT-

Мексико за продължаване работата по проекта. За продължаване сътрудничеството по 

проекта своевременно бе изпратена заявка. От страна на CIMMYT-Мексико е получен 

нов генетичен материал, който през 2019 календарна година е засят в два опита 51TH 

Internationdal Durum Screening Nursery (51TH IDSN) и 51TH International Durum Yeild 

Nursery (51TH IDYN), включващи нови генетично отдалечени образци в напреднали 

поколения, с цел изследване на агрономически показатели при условията на отглеждане в 

района на ИПК Чирпан. Това сътрудничество дава възможност да бъдат използвани 

ценни донори по важни стопански качества в българската селекция, като 

нискостъбленост, устойчивост на болести, сухоустойчивост и елементи на продуктивност 

и качество на зърното. Това позволява увеличаване на генетичното разнообразие в 

изходния материал по селекция на твърдата пшеница в страната. 

Институтът по полски култури – Чирпан е пункт за изпитвания на селекционни 

материали от твърда пшеница, в рамките на “ICARDA/CIMMYT Wheat Improvement 

Program”. Координатор на проекта е ICARDA – Сирия с местоположение - гр. Aleppo. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – 

ТРОЯН 

През 2019 г. са валидни договорите за международно научно сътрудничество с 

институти от Република Молдова, Сърбия – Чачак и Северна Македония. 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОЕКОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА 

АСТЕНИЯТА „Н. ПУШКАРОВ 

През 2019 година ИПАЗР „Н. Пушкаров” работи по 5 международни проекта, по 

два от които има получено финансиране: 

1. „Тестване на вегетационни индекси от Sentinel-2 за оценка на състоянието на 

зимни култури в България” (TS2AgroBg), финансиран по договор с Европейската 
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космическа агенция в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS), 

2016-2019г., (ESA ContractNo. 4000117474/16/NL/NDe). Проектът TS2AgroBG се 

осъществява от Института за космически изследвания и технологии към БАН съвместно с 

Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и 

Фламандския институт за технологично развитие. Целта е да се демонстрират някои от 

ползите за земеделския сектор в България от приложението на технологиите за 

дистанционно наблюдение на Земята. В края на 2018 г. отчетът е предаден и приет от 

Европейските партьори без забележки, а през 2019г., като резултат от успешното 

завършване на проекта, съвместно с колегите от ИКИТ, е разработен полезен модел, 

който е патентован и ще се използва за дистанционен мониторинг на състоянието на 

земеделските култури на локално ниво. Интегрираната система включва: система за 

събиране и предварителна обработка на данни; система за генериране на картографски 

продукти; сървър за обработка и анализ на данни и многоканални изображения. В края на 

2019 г. е издадено Свидетелство за регистрация на полезен модел, Рег. № 3283 U1/ 

7.11.2019г. „Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви 

на земеделски култури”. 

2. Пилотния проект на Eвропейска мрежа за изследвания и координация в областта 

на фитосанитарните изследвания „Разработване и прилагане на инструменти за ранно 

откриване и ефективни стратегии за борба с инвазивни неевропейски и икономически 

важни плодови мухи (Bactrocera zonata, B. dorsalis, Ceratitis capitata and Myiopardalis 

pardalina)” (2015-E-156), (ЕUPHRESCO) е без финансиране за 2019 г. Обобщени са 

данните от феромонови уловки, свързани с появата на средиземноморската плодова муха 

в България и е установено, че най-висока численост на неприятеля е регистрирана през 

2014 и 2018 г. в областите Кюстендил, Пазарджик, Сливен и Благоевград. Обобщени са 

данните за чувствителността на ларви и предкакавиди на Ceratitis capitata към три 

български изолата на ентомопатогенни нематоди Steinernema arenarium, 

Steinernemafeltiae и Heterorhabditis bacteriophora. Опитите показват най-висока 

ефективност на Steinernemafeltiae спрямо предкакавидните стадии на C. capitate. 

3. „Идентификация и валидиране на Стратегии за Интегрирано управление на 

почвени вредители включващо Atomal 12 (DMDS) в култивационни съоражения в 

България”, CERTIS EUROPE B.V. – The Netherlands; SAGEA Centro di Saggio s.r.l. – Italy  

- и SAGEA OOD, България. Цел на настоящия проект е да се проучи възможността за 

включване на диметил дисулфид (DMDS) в интегрирана система за управление на 

почвени вредители в условията на оранжерийно производство на краставици. Проследено 

е последействието на третирането от DMDS през втората година след две междинни 

култури от маруля и две последователни култури от краставици. При първата култура 

краставици е направен опит за използване на два биологични продукта един на основата 

на Trichoderma, с основно фунгицидно действие и един на основата на извлек от чесън с 

нематоцидно действие. В изследваните варианти има доказано последействие на DMDS 

до 362 дни след третирането. Ефектът се намалява след година и три месеца! При ефектът 

на използваните биопродукти по отношение на паразитния фон в почвата и 

галообразуването при растенията е без значима разлика и считаме, че се маскира от този 

на DMDS. При изследване на другите групи почвени нематоди, като биоиндикатори за 

състоянието на почвата са сравнени основните трофични групи по гилдии, в зависимост 

от жизнената им стратегия. Общо трофичната мрежа в опитната площадка може да бъде 

оценена като обогатена, слабо структурирана с ниска стойност на С:N пропорцията и 

стресирана. Моменти на депресии в структурата и отклонение от общата картина са 

наблюдавани при DMDS варианта непосредствено след приложението на препарата и при 

зимното пробовзимане при варианта с еталона, когато трофичната мрежа в този вариант е 

деструктурирана и се отличава от другите варианти на опита. В серия от опити на терен, 

проведени в производственна оранжерия, са сравнени ефектите от фумигиране с диметил 

дисулфид (изследвано а.в.), метам-содиум и фостиазад (референтни а.в.) на почва, 
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инфектирана с фитопатогенни гъби и оомицети. Като резултат от предкултивационно 

обеззаразяване на почвата с диметил дисулфид е установено значително – до 60%, 

подтискане на Фузарийното кореново и стъблено гниене по краставици. Проследена е 

фунгицидната активност на биопродукти, приложени и самостоятелно или след 

обеззаразяване на почвата с диметил дисулфид. Подготвя се съвместна статия с участник 

от екипа па CERTIS и Sagea за списание Crop Protection. 

4. COST Акция 18135 на тема ”Fire in the Earth System:Science&Society” 

(FIRElinks), „Пожарите – Наука и Общество”- провеждане на две Работни съвещания на 

тема „Почвите и горските пожари днес. Наука и Общество” и Първа Генерална Асамблея 

на COST Акцията. Изнесени са презентации за състоянието на засегнатите от горски 

пожари територии по света и в България, въздействието на пожарите върху екосистемите 

и почвите, емисиите от парникови газове, дискутирани са способи и мероприятия за 

справяне с последствията и възстановяване на териториите, и предложени ремедиационни 

стратегии. 

През 2019 г. ИПАЗР имаше валидни проекти по двустранно сътрудничество с 

Индия, Китай и Русия. Договор ДНТС/ Индия 01/1, на тема: „Разработване на 

нетрансгенни стратегии за контрол на болестите, причинени от Потивируси”; Договор № 

ДНТС/Китай 01/1 на тема: „Напояване, базирано на евапотранспирацията, за устойчиво 

земеделие: Оценка на потребностите от вода за напояване на оранжерийно отглеждани 

земеделски култури“ с Института по зеленчуци и цветя в гр. Пекин. През декември 2018 

г. бе спечелен конкурс на МОН, ФНИ, за финансиране на научноизследователски проекти 

по програми за двустранно сътрудничество 2018г. – България – Китай, договор № КП-06-

Китай/1 от 20.12.2018 на тема: „Сравнение на качеството на почвата при оранжерийно 

отглеждане за устойчиво земеделие в Китай и България“, с Института по зеленчуци и 

цветя в гр.Пекин. През септември 2019 г. бе спечелен конкурс на МОН, ФНИ, за 

финансиране на научноизследователски проекти по програми за двустранно 

сътрудничество 2018 -  2019 – България - Русия договор №-КП-06-Русия-8, от 27.09.2019 

г. на тема „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. 

По проект с Агрофизически институт, гр. Люблин, Полша, на тема 

“Физикохимични и физични свойства на почви и растения”, бяха извършени сравнителни 

анализи на специфичната повърхност и структурни показатели на избрани почвени проби 

в лаборатория „Физика на почвата” на ИПАЗР „Н. Пушкаров” и в Лаборатория за 

„Повърхностни и структурни свойства на почви и растения” в Агрофизичния институт в 

Люблин, Полша. Изпълняват се и съвместни задачи по проект „Топлинни свойства на 

почви при различни начини на земеползване и мелиориране” към ФНИ-МОН, в който 

участват и полските колеги. Подготвят се две статии за отпечатване и материали за 

съвместно участие в Международната конференция по агрофизика в Люблин, Полша, 

която ще се проведе през септември 2020 г. 

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

През 2019 г. стартираха следните проекти: 

По програма Хоризонт 2020 проекта „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. 

Стартира и проекта „Редизайн на експлоатацията на генетични ресурси от зърнено-

житни култури за постигане на повишена устойчивост на хранителна верига и 
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подобряване на поминъка на фермерите в Сърбия и България (GRAINEFIT), който се 

финансира от ФАО и се изпълнява съвместно с Институт по полски и зеленчукови 

култури, гр. Нови Сад, Сърбия и АгроБиоИнститут, София.  

Изпълняват се проектите „Обучение по идентификация на ботанически 

разнообразия във видовете Triticum” с Финансираща организация: ECPGR Activity Grant 

Scheme, Европейска работна група по пшеницата към ECPGR (Словакия); проектът 

EUGrainLeg ,,Разнообразие при род Lathyrus: достъпни ресурси във връзка с 

подобряването на културата – преглед на развитието и връзка с AEGIS” с Финансираща 

организация: ECPGR Activity Grant Scheme и Ръководител Европейска работна група по 

зърнено-бобови култури към ECPGR, (Румъния); проектът ,,Създаване на европейска 

мрежа за in situ съхранение и устойчиво използване на РГР. Идентифициране, подготовка 

и утвърждаване на находища за включване в Европейски каталог за in situ съхранение на 

растителни генетични ресурси” с финансираща организация: ECPGR Activity Grant 

Scheme и Ръководител на проекта: Европейска работна група по дивите видове към 

ECPGR (Литва); EVA Lettuce. ,,Европейска мрежа за оценка на растителни генетични 

ресурси при салати” с финансираща организация: ECPGR Activity Grant Scheme и научен 

координатор – (секретариат на ECPGR), Италия; ,,Създаване на съвместна китайско-

българска лаборатория по молекулярна биология за изследване на генетичните ресурси на 

селскостопанските култури” с финансираща организация: Център за научно-техническо 

сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и Русия с Академията за 

селскостопански науки на провинция Хелонгдзян, гр. Харбин, КНР. 

На 18.09.2019 г. е подписан меморандум за сътрудничество между ИРГР и Съвета 

за научни изследвания в областта на земеделието – Република Южна Африка за 

установяване на партньорство с цел извеждане на съвместни изследвания и обмяна на 

опит в областта на съхранението и използването на растителните генетични ресурси. 

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-

СОФИЯ 

ИКХТ е партньор в Проект № BG3-08: „Разработване и прилагане на технология за 

производство на модули за космически храни за екипажи, работещи в екстремни 

условия“ по Програма за европейски сътрудничещи държави (PECS) на Европейска 

космическа агенция (ESA).  

Разработени са нови хранителни модули от лиофилизирани храни, съобразени с 

най-новите изследвания относно необходимия дневен прием на основни хранителни 

вещества, които да обезпечат необходимите за организма основни нутриенти и 

биоактивни вещества с цялостно физиологично въздействие върху изменените функции 

на организма в условията на космически полет, по време на тренировъчния процес на 

наземните състави, както и в стресови условия при екстремни ситуации. Изготвени са два 

хранителни модула – с адаптогенен и биостимулиращ ефект. Извършена е идентификация 

на рецептурите, вида, хранителната стойност, формата на съхранение, теглото и други 

параметри и характеристики на всеки модул. Основните резултати в тази научна област 

са свързани с изследване на основния физиологичен ефект от прилагането на новите 

модули. Проучени са източници на биологично активни вещества, растителни съставки с 

адаптогенен ефект, подходящи щамове на пробиотични микробни култури и комбинации 

между тях. Чрез прилагане на диференциален термичен анализ на отделните компоненти 

в хранителните модули са определени оптималните параметри на процесите на 

замразяване и сушене чрез замразяване. На тази основа са определени хранителната 

стойност и са установени техническите параметри за лиофилизацията на хранителните 

съставки. За получените 3 групи лиофилизирани хранителни продукти са представени 

технологични схеми, които се разделят според тяхната зависимост от предварителната 

обработка. Проведени са изследвания, които дават представа за промените по време на 

лиофилизацията в основните физико-химични параметри на продуктите. 
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ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ – ВАРНА 

През 2019 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 изследвния, обвързана и 

с участието на България в Европейската Инфраструктура (Euro-Agro) с акроним MASRI с 

координатор МОН – ФНИ ИО-БАН. 

Института има одобрени следните проекти: 

1. Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на 

ЕИП  2014-2021 г. проект на тема „Познания и информация по отношение на регионални 

дейности за опазване на Черно море" , SCIRENA-Black Sea и координатор от българска 

страна МОСВ /БДЧР. 

2. Програма „Черноморски басейн ФМ на ЕИП 2014-2020” проект на тема 

Promoting technology innovation in environmental monitoring & modelling for assesment of 

fish stock and non-fish resources", TIMMOD с координатор ИРР и партньори от страните 

Гърция, Молдова, Румъния, Грузия. 

Следните проекти очакват оценка: 

1. Програма ЕРА-НЕТ, Норвежки финансов механизъм за периода 2014—2021 

г. проект на тема Developing ex-situ conservation of crticially endangered sturgeons in the 

Lower Danube Region, STURGENE с партньори от страните Норвегия, Румъния. 

2. Програма ENI CBC Black Sea Basin 2014-2020г. проект на тема "Aquaculture 

and aquatic International cooperation", AQUANET с партньори от страните Турция, 

Украйна, Армения, Гърция, Румъния. 

3. Програма ENI CBC Black Sea Basin 2014-2020г. проект на тема "Promotion 

and development of REEFS enterpreneurship and tourism" с партньори от страните Турция, 

Украйна, Армения, Гърция, Румъния. 

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ – ПЛЕВЕН 

През 2019 г. Институтът по фуражните култури има следните действащи договори 

за научно - техническо сътрудничество на двустранна основа, както следва: 

1. Институт по ливадарство (Research and Development Grassland Institute, ICDP), 

гр. Брашов и Националния Институт по животновъдство и хранене (National Research 

Development Institute for Animal Biology and Nutrition, IBNA), гр. Букурещ - Балотещи, 

Румъния при следните теми за научно сътрудничество: 4.1.  Института по ливадарство, 

Брашов: „Селекция, технология и качество на фуражните култури; създаване, 

поддържане и използване на пасища”; 4.2. Националния изследователски институт по 

животновъдство и хранене, 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. 

2. Институт по фуражни култури – гр. Крушевац, Сърбия. 

3. Двустранно научно-техническо сътрудничество с Китай на тема „Селекционно 

технологични аспекти, оценка и използване на житни и бобови фуражни растения като 

източник на фураж за хранене на преживни животни и устойчиво развитие на 

земеделието при сухи условия“ по договор ДНТС/Китай/01/5/03.10.2014 и ФНИ-МОН. От 

китайска страна изпълнител на проекта е Института по фуражни култури и ливадарство 

към Хейлонгдзянската селскостопанска академия, гр. Харбин. При посещение на учени от 

ИФК-Плевен в гр. Харбин е подписан нов договор за продължаване на НТС с ХАСН и 

ИФПЛ – Харбин (2015 – 2020 г.).  

4. Двустранно сътрудничество с Институт 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. 

5. Подновен е Меморандума за сътрудничество между Институт по фуражните 

култури – Плевен и Институт по физиология и генетика на растенията към Национална 
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Академия на науките, Киев, Украйна с който се провеждат научни изследвания в рамките 

на проект на ИФК ПОЗМ 218, където са отчетени. Касае се за изследвания по 

технологични въпроси при отглеждане на фуражни култури. 

6. През годината е сключен Меморандум за сътрудничество между Институт по 

фуражните 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 2019 г. 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 три локации в Сърбия – Земун поле, Панчево и Бечей са изпитани 20 наши 

търговски и експериментални хибриди на ниво ЕСО и ИАСАС. Хибридите са от всички 

групи на зрялост. С най-високи добиви над 1000 кг/дка са три хибрида Кн 320, Кн 321 и 

Кн 572. Тези хибриди са и с най-висок performance index (Pi). С най-висок добив от 

групата на ранните хибриди е новопризнатият Кн 320 (1043,82 кг/дка), от средно ранната 

група Кн 466 (940,48 кг/дка), от средно късните Кн 572 (1036,32 кг/дка) и от късните 

хибриди новопризнатия Кн 648 (889,29 кг/дка). 

22 хибрида на Институт „Земун поле“ Сърбия са изпитани на три локации в 

България. Две на неполивни условия Кнежа и Павликени и едно на поливни – Пазарджик. 

В опитите са включени и шест стандарта. Три са на Институт по царевицата - Кн 509, Кн 

561 и Кн М625, два на фирма Кортева – Р 12 41, Р 09 37 и един на фирма Декалб ДКС 

5830. С най-висок среден добив от изпитваните варианти са сръбските хибриди Zp 555 77 

(1115.16 kg/dka) и Zp 75 781 (1101.06 kg/dka). Високият добив на техният стандарт Zp 666, 

който в тяхното изпитване е на първо място (кг/дка) и тук потвърждава високия си 

потенциал за добив – 1068,08 кг/дка.  

Във Фундуля са изпитани 20 бр. наши търговски и експериментални хибриди от 

всички групи на зрялост. Добивите на изпитваните хибриди варират от 753 кг/дка до 1266 

кг/дка. С най-висок среден добив е хибрид Кн 572 от 1266 кг/дка. Тези резултати 

потвърждават добрите му продуктивни качества, показани и в Сърбия. Този хибрид са 

изпитва за втора година в официалното сортоизпитване в ИАСАС и предстои признаване 

и вписване в Сортовата листа на РБ през 2020 г.  

През отчетната година в опитното поле на ИЦ – Кнежа са изпитани 16 румънски 

хибрида. За сравнение в опитите са включени два стандарта Кн 561 и Р 9175. Най-висок 

среден добив в опита е получен от нашия стандарт Кн 561 – 969,9 кг/дка. Добивите на 

изпитваните хибриди са ниски от 635,3 кг/дка до 933,7 кг/дка. Няма румънски хибрид 

превишил по добив и двата стандарта.  

През годината в полето на Институт по царевицата – Кнежа са изпитани 32 

китайски хибрида царевица, два от които са стандарти. В опита не са използвани наши 

стандарти. Хибрид JMS 6 не е поникнал. Средният добив от опита е 802,6 кг/дка. С най-

висок добив над 1000 кг/дка са хибридите JMS 17 с добив 1079,8 кг/дка и JMS 19 с 1035,6 

кг/дка. Влагата в момента на прибиране при всички хибриди е по-ниска от стандартната и 

е в рамките от 11,0 – 12,9%. Броят дни до цъфтеж на кочана е в диапазона 53-58 дни, 

което определя хибридите, като ранни и средно ранни. 

 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ  

Институтът участва в следните проекти към програми на ЕС през 2019 г.: 

- GoToLab (Европейска мрежа от държавни лаборатории за тютюна и 

тютюневите изделия), 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 и ИТТИ има достъп. 
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- TobLabNet - работи се 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. В шестият Център за 

изследвания на наргиле към СЗО (WHO) в Американския университет в Бейрут, 

занимаващ се с потенциалните последици за здравето от пушенето на наргиле, обслужва 

глобалните усилия на СЗО и Рамковата Конвенция за контрол на тютюна за ограничаване 

на епидемията от употреба на тютюн и други тютюневи изделия. Центърът анализира, 

синтезира и разпространява на страните по конвенцията информация по въпроси, които 

са в рамките на техния опит и знания. 

- 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).  

На основание Указ № 316 на Президента на РБългария в ДВ бр .79/07.10.2016 г. е 

публикуван ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за ниво на обслужване между 

Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция 

«Здравеопазване и безопасност на храните», от една страна, и Р България, представена от 

директора на Института по тютюна и тютюневи изделия, от друга страна за съхранение 

на данни за тютюневи изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене. 

ИТТИ е национален администратор по докладване на съставките и добавките по този 

закон. 

Проекти към програми на Световната здравна организация. 

1. Програма на СЗО по разработване на ръководни принципи за изпълнение 

на: 

- чл. 9 – Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия. Във връзка с 

транспонирането на Директива 2014/40/ЕС на ЕП и на Съвета за сближаване на 

законовите, подзаконовите и 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 МЗХГ 

Участие в работата на експертните групи към ЕК. 

- чл. 10 – Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия 

на РККТ на СЗО. Проведени бяха работни срещи с представители на индустрията, МИ и 

МЗХГ и участие в работата на експертните групи към ЕК. Във връзка с провеждане на 

COP 8 през октомври 2018 г. в Швейцария, ИТТИ излезе с официално становище по 

отношение на позицията на ЕК във връзка с чл. 9 и чл. 10, включена в дневния ред на 

заседанието на работна група „Обществено здраве“. 

- 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. 

- 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.  

2. 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. 
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Във връзка с подписаният между Министерството на икономиката на Р България и 

Китайския тютюнев монопол, меморандум за изкупуване на български тютюни, китайски 

специалисти посетиха ИТТИ и бе проявен интерес към сортове от тютюн „Виржиния“, 

технологии за тяхното отглеждане, растителна защита и химичен състав на тютюна. 

В резултат на изпълнението на ангажиментите по подписан Договор за съвместна 

дейност между ИТТИ и Виетнамския тютюнев институт (TICO) за периода 2017 г. – 

2020г., са предоставени семена за изпитване на няколко сорта български ориенталски 

тютюни в СР Виетнам. От институт (TICO) ни предоставиха резултатите от анализ на 

почвите и тютюн, параметрите на климата и валежите за да се изберат най-подходящите 

сортове 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 с перманентна 

продължителност: 

1. 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”. 

2.”Неконвенционално използване на тютюна и остатъците му от производството, 

преработката и обработката”, съвместно с Изследователски институт по тютюна, гр. 

Прилеп, Р. Македония.  

3.”Проучване на съществуващата и създаване на нова ген плазма ориенталски 

тютюни за условията на Република България и Република Македония”. 

4. Програма за координация на минималната употреба на пестициди при някои 

култури в Европейския съюз (MUCF) в рамката на Интегрираната борба с вредителите 

(IPM). 

 5. Научно и техническо сътрудничество между Института по тютюна и 

тютюневите изделия, Р България и Института по тютюна, Р Виетнам с продължителност 

до 2022 г. 

6. „Синтез и изследване на радикал-улавящатата активност на нови тиазолови и 

бензтиазолови съединения”. 

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. 

Реакциите на алфа-амидоалкилиране се свързват 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.  

В резултат на работата по първият етап на проекта са получени 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 2019 г. приключи работата по проект „Селекция на породи буби и сортове 

черници и разработване на технологии за тяхното отглеждане, подходящи за 

Южноевропейските климатични и селскостопански условия” с Научноизследователски 

институт по пчеларство и бубарство, гр. Болоня, Италия. Получените данни показват, че 

българо – италианските породи буби имат задоволителни жизненост и продуктивност, 

като теглото на пашкула и копринената обвивка са по-ниски от тези при породите Враца 

35 и Мерефа 2, които са използвани като изходен материал при селекцията.  

По следните текущи проекти е обменена научно техническа информация: 
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- „Разработване на научни основи за оптимизация на бубарството в Азербайджан и 

България” с Шекинския регионален научен център към Азербайджанската академия на 

науките, г. Шеки, Азербайджан;  

- „ Селекция на породи и хибриди буби и интродукция на черничеви сортове” и 

„Селекция на подобрени породи буби и сортове черници и разработване на методи за 

тяхното отглеждане” с Грузинския селскостопански университет, Тбилиси, Грузия; 

- „Нови и подобрени методи за отглеждане и развъждане на черницата и 

копринената буба в България и Руанда” между НЦБ – Враца и Националния център по 

бубарство, Кигали, Руанда. 

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Юридическата защита на новите сортове, породи и други научни постижения на 

Селскостопанска академия се осъществява чрез патенти за изобретения, свидетелства за 

регистрация на полезни модели и сертификати за закрила на новите сортовете 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 животни през 2019 г. е 356. От тях, поддържаните сертификати за 

сортове културни растения е 343, разпределени по култури както следва: зърнени култури 

– 171 (зърнено-житни – 159; зърнено-бобови – 12), технически култури – 60 

(индустриални – 20, маслодайни – 21 и влакнодайни - 19), пресни зеленчуци – 33, 

картофи – 4, фуражни култури  – 23; лозя – 22, цветя и декоративни култури – 19, овощни 

видове – 6, многогодишни медицински и ароматни растения  - 5 

Поддържаните сертификати за породи животни са 13. От тях 7 сертификата за 

породи копринена пеперуда, 2 за породи овце, 2 за породи говеда и 2 за породи шаран. 

Научните продукти, получили правна закрила съгласно нормативната база през 

2019 г. са 11 на брой с готовност за активно сътрудничество и сключване на лицензионни 

договори. От тях с най-голям дял са: овощните – 4 сорта череша ("Алекстон", "Васиника", 

„Дима“ и „Сияна); зърнено-житни - 3 (зимен многореден ечемик "Фанагория", зимен 

многореден ечемик „Ахинора“ и царевица - хибрид "Кнежа 317"), лозя - 2 сорта 

(„Кристален“ и „Мискет Викинг“) и технически (памук сорт "Пирин" и тютюн 

"Крумовград 56"). 

През 2019 г. общият брой на публикуваните, подадени заявки в Патентното 

ведомство е 18.  

Тези резултати показват активна научноизследователска работа на селекционните 

колективи на институтите. 

В ежегодно издаваната от ИАСАС - Официална сортова листа на страната през 

2019 г. са вписани 269 сорта на ССА. В списък А (зърнени, фуражни, маслодайни и 

технически култури, цвекло, картофи и овощни растения) – 216. От тях 131 са зърнено-

житни култури,  34 – маслодайни и влакнодайни, 23 – фуражни, 28 – тютюни. В списък Б 

(зеленчукови, декоративни, медицински и ароматни култури и лоза) са включени 53, от 

които зеленчуци – 24, лоза – 18, медицински и ароматни култури – 7 и декоративни – 4. 

За научните структури, които имат за свой основен предмет на дейност 

създаването на нови сортове растения и породи животни, това е начин за реализиране на 

икономическа изгода. Възможността за предоставяне лицензии на фирми и фермери е 

едно сериозно икономическо предимство за институтите, притежатели на сертификати.  

През годината са сключени над 35 лицензионни договора с фирми от страната и 

чужбина. 

Селскостопанска академия е притежател на два патента за изобретения и 7 

свидетелства за регистрирани полезни модела в Патентното ведомство на Република 
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България.  

Предстои да бъдат разгледани и приети от Постоянната комисия за иновации и 

технологии към Академията - следните предложения за иновативни продукти: 

- „Пиво с намалено съдържание на глутен“, „Пиво с лимец – древност и 

иновация“, „Пиво с подобрени антиоксидантни и функционални свойства – пиво с 

плодове арония и боровинка“ с авторски колективи от Института по криобиология и 

хранителни технологии, София; 

- Конфитюр от Хеномелес с авторски колектив от Института за консервиране 

и качество на храните, Пловдив и Института по планинско животновъдство и земеделие, 

Троян; 

- „Технология за отглеждане на сорго за зърно“ и „Технология за отглеждане 

на суданка“ с авторски колективи от Земеделски институт, Шумен. 

Решаването на проблемите, свързани с интелектуалната собственост и през 2020 г. 

ще бъде основна задача пред ръководството на Селскостопанска академия. 

 

IX. СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Библиотечна дейност 

Основната функция на Централна селскостопанска библиотекa 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 библиотечни 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 различни институти от структурата на 

ССА, от институти на БАН, студенти, преподаватели, докторанти от български 

университети.  

Дейността по комплектуване, обработка и съхранение на библиотечни документи е 

свързана с придобиване, обработка и предоставяне за ползване от потребителите. През 

2019 г. са придобити чрез дарение и книгообмен 71 тома книги, 92 тома периодични 

издания и 4 вестника, които са включени във фонда на библиотеката през 2020 г., поради 

липса на издадена заповед за съставяне на комисия за придобиване на библиотечни 

документи. 

През 2019 г. са създадени 733 броя библиографски записи за аналитично описание 

на статии и са класирани и предметизирани 71 тома книги. 

Продължава работата по ретроспективната конверсия на книжния каталог в 

електронен вариант. През 2019 г. са въведени 3 259 бр. описания  на книги и 445 описания 

на дисертации. Проверени, редактирани и преработени са 7 420 описания в БД на 

книгите. 

През 2019 г. са изпратени на 19 чужди партньори по книгообмен 115 екз. от 

научните списания на ССА, както и 90 екз. на 5 български партньори. 

Библиотечно-информационното обслужване на потребителите се извършва на място 

в читалнята на библиотеката или по електронен път. През 2019 г. са регистрирани 117 

броя читатели, на които са издадени годишни карти (не е уреден въпроса с тарифата за 

тези услуги, както и начина им на плащане), регистрираните посещения в читалнята са 2 

569 броя. Предлаганите услуги са: предоставяне на книги, периодични издания за 

ползване, извършване на библиотечни консултации, копиране на материали, сканиране на 

файлове, изпращане на материали по линия на междубиблиотечното заемане. 
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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 и други справочни услуги. 

Обучението на потребителите е насочено към научните специалисти с цел търсене 

на източници на информация и пълноценна работа с различни бази от данни с научна 

информация. 

През 2019 г. служителите на ЦСБ са взели участие в семинари, конференции и 

други мероприятия, организирани от професионални организации: 

 Участие в семинар “Привилегията да сме информирани: „EMIS University“,   

„CEIC Data“ и „Central and Eastern European Online Library“, Централна библиотека 

на БАН; 

 Участие в Библиосвят 2019 г., Централна библиотека на БАН; 

 Участие в 10-та годишна среща на асоциираните членове на Фондация НАБИС “, 

Център за образование и култура „Илиев”; 

 Участие в ХХІХ национална конференция на ББИА „Библиотеките – ключ към 

миналото – портал към бъдещето“, СУ „Св. Климент Охридски”; 

 Участие в Национална годишна среща на Българския информационен консорциум, 

БАН; 

 Участие в Церемонията по връчването на отличията на лауреатите в отделните 

направления на конкурса за „Принос в механизацията на земеделието” за 2019 г., 

НТС; 

 Участие в отчетно събрание на Българската библиотечно-информационна 

асоциация; 

 Участие в Кръгла маса „Регионални културни политики за опазване на книжовно-

документалното наследство в институциите на паметта - библиотеки, архиви, 

музеи“, организирана от Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ - гр. 

Кюстендил и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на Боряна Козарева 

с доклад на тема: „Темата „Кюстендил“ в колекциите на Централна 

селскостопанска библиотека“. 

 

Издателска дейност 

През 2019 г. продължи 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“. Всички издания са получили финансиране от 

Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката в максимален 

размер на финансиране на проекти за научна периодика – 7 000 лв. 

През 2019 г. в петте списания са обработени, редактирани, коригирани и 

публикувани в 32 броя 413 бр. статии, като от тях 125 бр. са на български език, 284 на 

английски език и 4 на руски език. Общият обем на публикуваните страници е 3 318. 

През 2019 г. в сп. „Животновъдни науки“ са обработени, редактирани, коригирани и 

публикувани в 6 броя 42 бр. статии, от които 28 бр. са на български език, 10 бр. на 

английски език и 4 бр. на руски език. 28 автори са от България, 2-ма автори от Нигерия, 3-

ма автори от  Украйна, 3-ма автори от Молдова, 1 автор от Република Сърбия и 1 автор от 

Венецуела. Общият обем публикувани страници е 365. 

През 2019 г. в сп. „Икономика и управление на селското стопанство“ са обработени, 

редактирани, коригирани и публикувани в 4 броя 23 бр. статии и студии, от тях 21 бр. са 

на български език и 2 бр. на английски език. Общият обем публикувани страници е 327. 

През 2019 г. сп. „Почвознание, агрохимия и екология“ са обработени, редактирани, 

коригирани и публикувани в 4 броя 19 бр. статии, от тях 15 бр. на български език и 4 бр. 

на английски език.  Общият обем публикувани страници е 177. Редакторът на списанието 

сама прави и предпечатната подготовка на изданието. 
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През 2019 г. в сп. „Растениевъдни науки“ са издадени броеве 4, 5 и 6 за 2018 г., 

както и 1, 2, 3, 4, 5, 6 за 2019 г. Общо за годината са обработени, редактирани, коригирани 

и публикувани 81 статии, от тях 61 бр. са на български език и 20 бр, са на английски език. 

57 автори са от България, 2 публикации са от чужди автори и 2 в съавторство с чужди 

автори (Сърбия, Босна и Херцеговина, Нигерия, Република Абхазия, Германия). Общият 

обем публикувани страници е 654. 

През 2019 г. в „Bulgarian Journal of Agricultural Science“ са издадени 9 броя (6 

редовни и 3 съплемента) за 2019 г. Общо за годината са обработени, редактирани, 

коригирани и публикувани 248 статии на английски език, от тях 106 на български автори 

и 142 на чужди автори. Статиите от чужбина са, както следва: Русия - 38, Индонезия - 25, 

Украйна - 7, Турция - 6, Иран - 5, Полша - 4, Чехия - 4, Албания - 4, Йордания - 4, Италия 

- 3, Гърция - 3, Албания - 3, Бразилия - 3, Молдова - 3, Казахстан - 3, Алжир - 3, Унгария - 

2, Косово - 2, Узбекистан - 2, Обед. Арабски емирства - 2, Ирак - 2, Словакия - 1, С. 

Македония - 1, Сърбия - 1, Малайзия - 1, Виетнам - 1, Португалия - 1, Великобритания - 1, 

Япония - 1, Индия - 1, Саудитска арабия - 1, Египет - 1, ЮАР - 1, Мексико - 1, Тайланд – 

1. Общият обем публикувани страници е 1795. 

Отговорните редакторите на списанията са участвали в: 

 заседания на Издателски съвет към ССА; 

 семинар, организиран от Clarivate Analytics със съдействието на Фонд „Научни 

изследвания“, за представяне на автоматизирана система за подаване, обработка, 

рецензиране и публикуване на статии ScholarOne; 

 семинар на тема „Българските научни списания в международното научно 

пространство“. 

Използва се уеб-базирана 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 

През годината Центърът за професионално обучение проведе шест курса за 

обучение на земеделски производители по специалностите:  

- специалност "Пчеларство" професия "Животновъд" - два курса по 30 часа -  18 

човека; 

- специалност "Техник технолог в хранително вкусовата промишленост" професия 

"Производство на консерви" - два курса по 90 часа -  11 човека; 

- специалност "Земеделец" професия "Фермер" - два курса по 150 часа -  13 човека. 

 

Национален земеделски музей 

През отчетната 2019 год. в резултат на издирвателската и събирателска дейност, 

в музея постъпиха 7 броя културни ценности, всички дарение. Всички новопостъпили 

културни ценности са вписани в главната инвентарна книга. На същите е поставена 

трайна номерация и са разпределени по раздели във фондохранилището. В 

библиотеката бяха заведени 11 бр. книги. 

През 2019 год. бе извършена инвентаризация на културните ценности от 

благородни метали и скъпоценни камъни, заведени в основен фонд; експонатите, 

представени в музея на „Международен панаир” гр. Пловдив и започна инвентаризация 

на културните ценности, представени в сграда „Пчеларство“ на НЗМ. Не се установиха 

липси.  

През отчетната година в НЗМ бяха подготвени, технически изпълнени и 

представени изложбите както следва: „120 години от основаване на пчеларското  

дружество в България” на международното изложение “АГРА 2019” в гр. Пловдив; 

„Овцевъдство”, в ИМ - Дупница; „Млекарство”, в зала „Класно училище” на ОИМ -
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Брезник; гостуваща изложба във връзка с честване „Нощ на учените” на тема 

„Градинарството в България“, в ИЗК - Марица, гр. Пловдив; представяне на 

презентация „Есенни празници и обичаи” във връзка с честване „Нощ на учените” в 

ИЗК - Марица; изложба, свързана със зимния празничен календар в 128 ДГ „Феникс”, 

София.  

Подготвено и проведено бе честване на Международния ден на музеите в 

експозициите на НЗМ - различни тематични демонстрации и работилници.  

Осъществена бе и инициативата „Дипломиране в музея” - випуск, завършващ 4 

клас на 134 СУ ”Д. Дебелянов”, София; тържествено честване на 122 г. от рождението 

на акад. Дончо Костов в къщата – музей в с. Локорско.  

През месеците октомври - ноември бяха проведени занятия, свързани с 

образователната програма за деца на тема „Кой ни храни и облича” в НЗМ  с деца от 

Демо - център „МИР”, кв. „Факултета”, гр. София.  

Осъществен бе открит урок, свързан с коледните обичаи в 128 ДГ „Феникс”, 

София.  

През отчетния период експозициите и временните изложби на НЗМ са посетени 

от 5 319 бр. посетители. Изнесени са 307 общи и тематични беседи в експозициите на 

музея. Къща-музей “акад. Дончо Костов” е посетена от 11 посетители и са изнесени 2 

беседи.  

По време на представяне на временните изложби са дадени интервюта за 

различни радиостанции и местни телевизионни канали. През м. март директора на НЗМ 

участва в предаването „Нещата от живота”, посветено на музея, излъчвано по 

телевизия „Кракра”.  

С цел популяризиране на музея беше 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. 

Независимо, че НЗМ е ситуиран в отдалечен квартал и съставът му е силно 

редуциран през изтеклата 2019 г., неговият персонал успя да осъществи основните си 

дейности на добро професионално ниво. 

 

X. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА 2019 

ГОДИНА 

С чл. 23 от Закона за държавния бюджет на Република Българи е утвърден 

бюджет на Селскостопанска академия за 2019 г., чрез бюджета на Министерство на 

земеделието, храните и горите в размер на 25 011 500 лв. 

 

А. През 2019 година в отчета за касово изпълнение на бюджета на ССА са 

отчетени следните  дейности: 

 

І. Дейност 163 – “Научноизследователски институти и центрове” 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Касово изпълнение на 

бюджета на ССА за 2019 г. 

  

І.Приходи всичко: 15 553 449  

в т.ч.:  

Нетни приходи от продажби на 

услуги, стоки и продукция 

13 992 163 

 

Приходи от наеми на имущество 1 850 262  

 

Глоби, санкции, неустойки, 11 306 



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

121 

 

наказателни лихви, обезщетения и начети  

Получени застрахователни 

обезщетения  

46 053 

 

Други неданъчни приходи  54 949 

Внесени ДДС и други данъци върху 

продажбите 

-508 830 

 

Постъпления от продажба на 

нефинансови активи  

62 046 

 

Помощи, дарения и други 

безвъзмездно получени суми  

22 030 

 

Помощи и  дарения от чужбина  23 470 

 

 

ІІ. Общо разходи 42 342 705  

в т.ч.:  

1. Текущи разходи:  

41 694 177 

Заплати и възнагр. за персонала, 

нает по трудови правоотношения 

22 274 803 

 

 

Др. възнаграждения и плащания за 

персонала 

2 518 385 

 

Осигурителни вноски за ДОО 2 841 792 

 

Здравноосигурителни вноски 1 154 508 

Вноски за ДЗПО 492 843 

 

Издръжка 13 015 469 

 

Платени данъци такси и 

административни санкции 

- 688 280 

Членски внос 21 507 

Стипендии 63 150 

 

2. Капиталови разходи 648 528 

 

ІІІ. Трансфери 28 148 747 

  

ІV. Дефицит/+// Излишък /-/ -2 268 972 

 

V. Финансиране + 2 268 972 

 

Натурални показатели Щатни 

бройки 

2 289 

 

Средногодишни щатни бройки 2 289 

 

 

ІІ. Дейност 168 – “Международни програми и споразумения, дарения и 

помощи от чужбина” 
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ПОКАЗАТЕЛИ: Касово изпълнение на 

бюджета на ССА за 2019 г. 

І. Приходи всичко: 194 204 

в т.ч.:  

Приходи от продажби на услуги, 

стоки и продукция 

11 551 

Помощи, дарения и други 

безвъзмездно получени суми от чужбина 

184 188 

 

Реализирани курсови разлики -1 535 

 

ІІ. Общо разходи 79 556 

 

в т.ч.:  

1. Текущи разходи: 78 206 

 

Др. възнаграждения и плащания за 

персонала 

22 117 

 

Осигурителни вноски за ДОО 702 

Здравноосигурителни 

вноски 

393  

Вноски за ДЗПО 202 

 

Издръжка 54 792 

 

2. Капиталови разходи 1 350 

ІІІ. Трансфери  

 

ІV.Дефицит/+// Излишък /-/ 148 349 

 

V. Финансиране -148 349  

 

 

ІІІ. Дейност 179 – “Други дейности на науката” 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Касово изпълнение на 

бюджета на ССА за 2019 г. 

І. Приходи всичко: 0 

ІІ. Общо разходи 1 382 412 

 

в т.ч.:  

1. Текущи разходи: 986 252 

 

Др. възнаграждения и плащания за 

персонала 

447 636 

 

Осигурителни вноски за ДОО 43 538 

Здравноосигурителни вноски 18 758  

Вноски за ДЗПО 8 831 

 

Издръжка 467 489 
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2. Капиталови разходи 396 160 

ІІІ. Трансфери + 2 201 644 

 

ІV. Дефицит/+// Излишък /-/ 819 232 

 

V. Финансиране -819 232  

 

 

V. Дейност 910 –”Разходи за лихви“ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Касово изпълнение на 

бюджета на ССА за 2019 г. 

І. Приходи всичко: 0 

ІІ. Общо разходи 27 573 

 

в т.ч.:  

1. Текущи разходи: 27 573 

Разходи за лихви по заеми от 

банки в страна 

25 255 

Платени лихви по финансов 

лизинг и търговски кредит 

2 318 

Други разходи за лихви към 

местни лица 

 

ІІІ. Трансфери  

 

 

Б. В отчета за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския 

съюз през 2019 година са отчетени средства, получени от:  

 

І. Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд  

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Касово изпълнение КСФ 

за 2019 г. 

І. Приходи всичко: 0 

ІІ. Общо разходи 502 798 

 

в т.ч.:  

1.Текущи разходи: 397 451 

 

Др. възнаграждения и плащания 

за персонала 

26 013 

 

Осигурителни вноски за ДОО 2 968 

Здравноосигурителни вноски 1 249 

Вноски за ДЗПО 729 

Издръжка 366 492 

2. Капиталови разходи 105 347 

 

ІІІ. Трансфери 502 798 

 

ІV. Дефицит/+// Излишък /-/ 0 
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V. Финансиране 0 

 

ІІ. Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” – за директни 

плащания и по Програмата за развитие на селските райони 

 

ПОКАЗАТЕЛИ:  Касово изпълнение РА 

за 2019 г. 

І.Приходи всичко: 3 958 316 

 

ІІ. Общо разходи 5 127 262 

 

в т.ч.:  

1. Текущи разходи: 3 854 122 

 

Др. възнаграждения и плащания 

за персонала 

416 161 

Осигурителни вноски за ДОО 1 481 

Здравноосигурителни вноски 777 

Вноски за ДЗПО 50 

Издръжка 3 418 712 

Платени данъци такси и 

административни санкции 

16 941 

Разходи за лизинг и търговски 

кредит 

137 480 

2. Капиталови разходи 1 273 140 

 

ІІІ. Трансфери 41 093 

 

ІV. Дефицит/+// Излишък /-/ -1 127 853 

V. Финансиране +1 127 853 

 

 

ІIІ. Средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции 

на Европейския съюз 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: Касово изпълнение ДЕС 

за 2019 г. 

І. Приходи всичко: 786 831 

 

ІІ. Общо разходи 1 199 671 

 

в т.ч.:  

1. Текущи разходи: 1 199 077 

Др. възнаграждения и плащания 

за персонала 

292 830 

Осигурителни вноски за ДОО 32805 

Здравноосигурителни вноски 15 601 

Вноски за ДЗПО 6 711 

Издръжка 205 993 

Стипендии 286 349 

2. Капиталови разходи 594 
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ІІІ. Трансфери +399 519  

ІV. Дефицит/+// Излишък /-/ -13 321 

V.Финансиране +13 321 

 

 

ІV. Средства от други международни програми. - Няма за 2019 г. 

 

Просрочените вземания към 31.12.2019 г. са в размер на 1 730 478 лева, а 

просрочените задължения възлизат на 2 722 040 лева /в т.ч. 1 568 664 лева към 

доставчици, 85 164 лева към персонала, 1 068 212 лева  други просрочени задължения / в 

т. ч. към МЗХГ за трансфери за СОП и ДОД. 

 



126 

ХI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Справка за научноизследователските проекти, разработвани от структурните звена 

на ССА през 2019 г. 

 

№ Структурно звено 

Научни 

проекти 

към ССА 

Научни проекти с национални 

организации 

МОН 
Други ведомства 

и организации 

Т
ек

у
щ

и
 

З
ав

ъ
р
ш

в
ащ

и
 

Т
ек

у
щ

и
 

З
ав

ъ
р
ш

в
ащ

и
 

Т
ек

у
щ

и
 

З
ав

ъ
р
ш

в
ащ

и
 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 АБИ - София 1 1 5 - 5 1 

2 ДЗИ - Г.Тошево 3 1 - - - - 

3 ЗИ - Ст.Загора 6 3 3 -  1 

4 ЗИ - Шумен 2 5 - - - - 

5 ИАИ - София 3 1 1 - 4 - 

6 ИДЛР - София - 1 - - - - 

7 ИЖН - Костинброд 7 2 1 - - - 

8 ИЗ - Карнобат 3 1 - - - - 

9 ИЗК "Марица"- Пловдив 5 - 2 2 1 - 

10 ИЗ - Кюстендил 3 - - - - - 

11 ИЗС "Обр.чифлик"- Русе 3 - - - - - 

12 ИККХ - Пловдив 2 - 3 2 - 2 

13 ИКХТ - София 4 2 1 1 1 - 

14 ИЛВ - Плевен 4 1 - - - - 

15 ИО - Пловдив 5 1 4 1 2 - 

16 ИПЖЗ - Троян 2 3 - - - - 

17 ИПК - Чирпан 3 - 1 - - - 

18 
ИПАЗР "Н. Пушкаров"-

София 
7 9 4 3 4 6 

19 ИРА - Пловдив 2 - - - 3 - 

20 
ИРГР "К. Малков"- 

Садово 
2 2 1 

- 
2 

- 

21 ИРЕМК - Казанлък 1 - - - - - 

22 ИРР - Варна 2 1 1 - 4 0 

23 ИТТИ- Марково - 4 1 - 3 3 

24 ИФК - Плевен 4 2 - - 1 - 

25 ИЦ - Кнежа 3 - - - - - 

26 НЦБЗ - Враца 1 - - - - - 

27 ОССЗ - Павликени 1 - - - - - 

Общо: 79 40 27 9 30 16 
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Приложение 2 

 

Справка за квалификационната структура на учените към ПСЗ на ССА през 

2019 г. 

 

№ 

Научна организация 

О
б

щ
о
 

п
р
о
ф

ес
о
р
и

 

д
о
ц

ен
ти

 

гл
. 
ас

и
ст

ен
ти

 

ас
и

ст
ен

т 

Д
о
к
то

р
 н

а 
н

ау
к
и

те
 

Д
о
к
то

р
 

1 Агробиоинститут 25 5 6 13 1 3 22 

2 ДЗИ-Ген.Тошево 20 4 6 4 6 0 17 

3 ЗИ-Ст.Загора 24 7 5 4 8 1 21 

4 ЗИ-Шумен 21 5 13 3 0 3 18 

5 ИАИ-София 17 5 3 4 5 0 13 

6 ИДЛР-София 5 2 3 0 0 0 5 

7 ИЖН-Костинброд 26 2 13 9 2 0 24 

8 ИЗК-Пловдив 25 3 10 9 3 0 22 

9 ИЗ-Карнобат 16 2 7 2 5 0 12 

10 ИЗ-Кюстендил 11 0 3 5 3 0 9 

11 ИЗС"Обр.чифлик" 10 0 1 4 5 0 5 

12 ИККХ-Пловдив 18 0 6 5 7 0 16 

13 ИКХТ-София 17 3 6 4 4 1 13 

14 ИЛВ-Плевен 16 2 7 3 4 0 12 

15 ИО-Пловдив 19 6 3 4 6 1 13 

16 ИПК-Чирпан 14 2 1 5 6 0 12 

17 ИПЖЗ-Троян 19 2 10 4 3 0 16 

18 ИПАЗР-София 75 11 28 22 14 2 62 

19 ИРГР-Садово 27 1 7 12 7 0 25 

20 ИРА-Пловдив 7 1 2 1 3 0 6 

21 ИРР-Варна 8 0 4 2 2 0 6 

22 ИФК-Плевен 11 6 2 2 1 1 9 

23 ИЦ-Кнежа 16 2 8 1 5 0 11 

24 ИРЕМК - Казанлък 7 0 1 3 3 0 5 

25 ИТТИ - Марково 18 2 6 3 7 0 13 

26 НЦБ-Враца 3 1 2 0 0 0 3 

27 НЦЗ-Търговище 4 0 2 2 0 0 4 

28 НЦЗ - Средец 2 0 1 0 1 0 1 

29 НЦЖЗ - Смолян 4 0 2 1 1 0 4 

31 ОСЗТФК-Лом 1 0 0 0 1 0 0 

32 ОСКЗ-Силистра 1 0 0 0 1 0 0 

33 ОССЗК-Павликени 3 0 3 0 0 0 3 

34 ОСЗ-Хан Крум 1 0 0 1 0 0 1 

35 ОСПЗ-Пазарджик 2 0 1 1 0 0 2 

36 ОСТЗ-Хасково 1 0 0 0 1 0 1 

37 ОСЗИР-Кърджали 2 0 0 1 1 0 1 

38 ОСКПЗ-Самоков 2 0 0 0 2 0 0 

Общо: 498 74 172 134 118 12 407 
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                                                                                                                             Приложение 3 

Обобщена справка за дейността по научното обслужване в ССА през 2019 г. 

                                                                                                                                                                                       

№  МЕРОПРИЯТИЯ Мярка Изпълнение 

1 
Признати нови сортове и хибриди растения и породи 

животни 
бр. 11 

2 Утвърдени технологии на Експертни съвети бр. 6 

3 Поддържан растителен генофонд бр. образци 100 331 

4 Поддържан животински генофонд бр. 24 283 

5 Създадени демонстративно-показни полета, ферми и др. бр. 29 

6 Проведени открити дни бр. 35 

7 
Проведени научно-практически конференции, семинари, 

симпозиуми, кръгли маси, юбилейни чествания и др. 
бр. 42 

8 Проведени краткосрочни курсове бр. 18 

9 Изнесени лекции и доклади бр. 
369 

10 Изготвени становища за фермери, кооперации и ведомства бр. 
1 123 

11 Участие в изложби и панаири у нас и в чужбина бр. 54 

12 
Сключени договори с фермери, кооперации, сдружения за 

консултантска и друга помощ 
бр. 171 

13 
Рекламна дейност - брошури, бюлетини, листовки, 

видеоматериали и др. 
тираж 19 277 

14 Участие в радиопредавания бр. 97 

15 Участие в телевизионни предавания бр. 83 

16 Публикувани материали в пресата бр. 211 

17 
Разработени нормативни документи (стандарти, нормали, 

закони) 
бр. 27 

18 
Служители на звеното преминали специални курсове - 

наши и международни по научно обслужване 
бр. 21 

19 Разработени и представени проекти и технологии бр. 67 

20 Открити постоянни и временни магазини бр. 4 

21 
Извършени анализи на почва, растителни и животински 

продукти на земеделски производители 
бр. 125 308 
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Приложение 4 

 

Международно сътрудничество – приети чужденци през 2019 г. 
 

   В ТОВА ЧИСЛО  

№ ИЗПРАЩАЩА СТРАНА ПРИЕМАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА 

СЪВМЕСТНИ 

ПРОЕКТИ 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОЯВИ И 

КОНФЕРЕНЦИИ В Б-Я 

ДРУГИ ОБЩО 

   Лица Ч/дни Лица Ч/дни Лица Ч/дни Лица Ч/дни 

           

1. АВСТРИЯ ИЗК     1 1 1 1 

2. ГЕРМАНИЯ АБИ 1 5     1 5 

3. КАЗАХСТАН      6 113 6 113 

 В т.ч. ИЗК     5 92 5 52 

  ИПАЗР     1 21 1 21 

4. МАВРИЦИЙ ИЗК     2 72 2 72 

5. КИТАЙ ИЗ,Кюст. 2 24     2 24 

6. ТУРЦИЯ ИРР 1 186     1 186 

7. УКРАЙНА ИПАЗР     3 21 3 21 

8. ФРАНЦИЯ ИЗК 3 18     3 18 

           

 ОБЩО:  7 233   12 207 19 440 
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Приложение 5 

Международно сътрудничество - командировки в чужбина през 2019 година 

 
  Ф О Р М И   Н А  С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

№ С Т Р А Н И СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ Специализации и  межд.  

курсове 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОЯВИ 

Оперативни командировки 

  

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Л
и

ц
а 

–
 б

р
. 

ч
/д

н
и

 –
 б

р
. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Л
и

ц
а 

–
 б

р
. 

ч
/д

н
и

 –
 б

р
. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Л
и

ц
а 

–
 б

р
. 

ч
/д

н
и

  
- 

б
р

. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Л
и

ц
а 

–
 б

р
. 

ч
/д

н
и

 –
 б

р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. АЛБАНИЯ       ИРГР 1 4 ИЗС 1 4 

2. АВСТРИЯ ИПАЗР 2 6    ИПАЗР 1 7    

3. БЕЛГИЯ  3 9     3 9  2 6 

 В т. ч. АБИ 2 7    ИИРХ 1 3 АБИ 1 3 

  ИПАЗР 1 2    ИАИ 2 6 ИАИ 1 3 

4. 
БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 
 1 4    АБИ 2 9    

 В т. ч. ИАИ 1 4    ИПЖЗ 1 6    

        ИФК 1 3    

5. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  1 4          

  ИЗК 1 4          

6. ГЕРМАНИЯ  7 36  6 41  1 3    

 В т. ч. ИАИ 1 4 АБИ 1 5 ИЗК 1 3    

  ИПАЗР 2 14 ИАИ 2 14       

  ИЗК 2 10 ИРГР 3 22       

  АБИ 2 8          

7. ГРУЗИЯ       НЦБ 1 7 ССА 1 6 

8. ГЪРЦИЯ  3 13  3 23  6 31  1 3 

 В т. ч. ИРГР 1 5    АБИ 3 11 ИТТИ 1 2 

  ИЛВ 1 7 ССА 2 16 ИО 1 6    

  АБИ 1 1 ИАИ 1 7 ИПАЗР 2 14    

9. ДУБАЙ       ССА 2 10    



Годишен доклад за дейността на Селскостопанска академия през 2019 г. 

131 

 

  Ф О Р М И   Н А  С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

№ С Т Р А Н И СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ Специализации и  межд.  

курсове 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОЯВИ 

Оперативни командировки 

  

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Л
и

ц
а 

–
 б

р
. 

ч
/д

н
и
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 б

р
. 

О
р

га
н

и
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ц
и

я
 

Л
и

ц
а 
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р
. 

ч
/д

н
и
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р
. 
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и
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ц
и

я
 

Л
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р
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и
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и

я
 

Л
и

ц
а 

–
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р
. 

ч
/д

н
и

 –
 б

р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10. ИЗРАЕЛ ССА 1 6    ИПАЗР 1 5    

11. ИСПАНИЯ ИАИ 2 9 ИПАЗР 3 12 АБИ 1 5 ИЖН 1 7 

12. ИТАЛИЯ  4 40  3 21  6 37  3 10 

 В т.ч. ИПАЗР 1 3 ДЗИ 3 21 ДЗИ 4 28 АБИ 1 2 

  ИЗК 1 31    ИЗК 1 5 ЗИ,Ст.З 1 4 

  АБИ 2 6    АБИ 1 4 ИРГР 1 4 

13. ИНДИЯ НЦБ,Враца 1 7          

14. КИТАЙ  5 53  3 65  2 12  1 7 

 В т.ч. ИАИ 2 26 ИАИ 2 36 ДЗИ 1 6 ИАИ 1 7 

  ИРГР 2 18 ССА 2 22       

  ИПЖЗ 1 9 ИПАЗР 1 7 ИФК 1 6    

15. КИПЪР АБИ 1 3          

16. МАЛТА       ИРР 1 6    

17. МАКЕДОНИЯ  3 21  1 5  22 106  2 8 

 В т.ч. ИЛВ 3 21 ЗИ,Ст.З,Е+ 1 5 ИАИ 3 21 ИЗКарнобат 2 7 

        ЗИ,Ст.З. 1 4 ДЗИ 1 5 

        ИПЖЗ 1 4    

        ИПАЗР 4 16    

        ИЖН,К 2 6    

        ДЗИ 11 55    

18. МОЛДОВА ИРГР 1 3          
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  Ф О Р М И   Н А  С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

№ С Т Р А Н И СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ Специализации и  межд.  

курсове 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОЯВИ 

Оперативни командировки 

  

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

Л
и
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а 
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. 
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Л
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

19. МАВРИЦИЙ    АБИ 2 20 ИЗК 1 10    

20. ОАЕ       ИРГР 1 8    

21. ПОЛША ССА 3 12          

22. ПОРТУГАЛИЯ ИПАЗР 1 5    ИЗК 3 14    

23. РУСИЯ ИПАЗР 1 12    ИЗК 1 6 ИРР 2 7 

24. РУМЪНИЯ    ИЖН,К 1 7 ИПАЗР 4 21    

25. СЛОВАКИЯ ИРГР 1 5       ИРЕМК 1 5 

26. СЛОВЕНИЯ АБИ 2 6          

27. СЪРБИЯ        6 22  1 3 

 В т.ч.       ИЖН.Кост 3 12 ИЦ 1 3 

        ССА 3 10 ИПАЗР 2 10 

28. ТУРЦИЯ  2 67     8 38  5 15 

 В т. ч. АБИ 1 4    ССА. 1 5 ИЗС 1 4 

  ИЗК 1 63    ИЗ,Карн. 1 5 ДЗИ 3 6 

        ИПАЗР 5 25 ИРЕМК 1 2 

        ИЖН,Кост 1 3    

29. ТУНИС       ИРР 1 5 ИЗК 1 9 

30. УНГАРИЯ  3 11  1 7  2 14    

 В т. ч. АБИ 1 3 ИАИ 1 7  1 7    

  ИЗК 2 8    ИИРХ 1 7    

31. УКРАЙНА        7 44    

 В т. ч.       ДЗИ 6 40    
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  Ф О Р М И   Н А  С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

№ С Т Р А Н И СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ Специализации и  межд.  

курсове 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОЯВИ 

Оперативни командировки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        ИЖН,Кост 1 4    

32. ФРАНЦИЯ  9 45  3 25     2 10 

 В т. ч. ССА 3 21       ИПАЗР 2 10 

  АБИ 2 8 ИРГР 1 11       

  ИЗК 3 18 ССА 2 14       

33. ФИНЛАНДИЯ       ССА 1 4    

34. ЧЕШКА РЕПУБЛИКА  3 19  3 21  2 9    

 В т. ч. ССА 1 3 ИПАЗР 2 14 ИПАЗР 2 9    

  ИЗК 2 16 ИАИ 1 7       

35. ХОЛАНДИЯ ИЗК 2 10 АБИ 2 5 ИАИ 2 5    

36. ШВЕЙЦАРИЯ    ИПАЗР 1 7    ИТТИ 1 3 

37. ЮЖНА АФРИКА АБИ 1 6          

              

  

 

 

 

 


