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Част І. История на Института по Растителни Генетични Ресурси – 

Садово (ИРГР – Садово).  

Град Садово  е научен земеделски център с вековна история, а Институтът по 

растителни генетични ресурси “К. Малков” e правоприемник на богато наследство и 

традиции в земеделската наука. През 1882 г. към Земеделското училище е създадено 

първото учебно опитно поле и е поставено началото на земеделската наука в България. 

През 1902г  опитното поле прераства в първата Земеделска опитна станция с директор 

забележителния български учен Константин Малков и България се нарежда на пето място 

в света с организирани агрономически изследвания. В резултат на държавно решение за 

пребазиране на секцията по Растителни генетични ресурси от ИГ- София, опитната 

станция в Садово прераства в Институт по интродукция и растителни генетични ресурси 

“К.Малков” за да изпълнява Националната програма по растителни генетични ресурси в 

рамките на Проект ВUL 0071/1977-1986 г.  на UNDP към ООН/ФАО. С изпълнението на 

конкретния проект на ПРООН/ФАО и с техническата помощ на ФАО се поставя началото 

на съвременна Национална програма за събиране, оценка и съхранение на растителните 

генетични ресурси. 

От 1977 година Институтът има тесни контакти с Международния институт по 

Растителни генетични ресурси - Рим, Италия. България е съучредител на европейската 

Програма по генетични ресурси и неин представител е ИРГР – Садово. 

В края на 2000 година, по Закона за НЦАН за преструктуриране на земеделската 

наука, ИИРР-Садово е преименуван в Институт по растителни генетични ресурси /ИРГР – 

Садово/. 

ИРГР влиза в състава на Южен централен регионален агротехпарк с център гр. 

Пловдив. Институтът е в структурата на ССА – София. 

Основните научни направления в Института по растителни генетични ресурси "К. 

Малков" - Садово  са насочени към: 

- Развитие на научно-изследователска  и научно-приложна дейност в областта на 

растителните генетични ресурси чрез събиране,   проучване, управление,  документиране и 

съхраняване в националната генбанка; 

- Разработване на теоретични и практико-приложни методи за опазване и съхранение  

in situ, ex situ, in garden, on farm, in vivo и in vitro на растителното  разнообразие от местни 

форми на културни растения и тeхните диви родственици; 

- Осъществяване на селекционно-генетични изследвания за създаване  на нови 

сортове пшеница, тритикале, фъстъци, сусам и ориз; 

- Ефективно използване на биотехнологичните методи в селекцията и растителните 

генетични ресурси; 

- Създаване на съвременни и ефективни технологии за отглеждане на нови сортове 

от посочените култури и внедряването им в земеделската практика. 
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За провеждане на научно-изследователската си и производствена дейност ИРГР 

притежава 2850 da обработваема земя от ДПФ. От тях 1750 са в Садово и се използват 

активно за наука и производство.  

Институтът по растителни генетични ресурси е акредитиран да подготвя редовни и 

задочни докторанти, както и докторанти на самостоятелна подготовка по научната  

специалност  04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения”.  

 

Част ІІ. Структура на управление и нормативна база на ССА.   Научни 

приоритети.  Структура на ИРГР – Садово – административна 

организация, научна, научно-приложна и експериментална  дейност.  

1. Структура на управление и нормативна база на ССА.    
Селскостопанска академия е национална автономна бюджетна организация към 

министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания,  която изпълнява 

научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и 

храните. 

Селскостопанска академия разработва Стратегия за научноизследователска, 

научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, 

която се приема от управителния съвет и се утвърждава от министъра на земеделието, 

храните и горите.  

Органите на управление на Селскостопанска академия са:  

1. Председател;   

2. Управителен съвет;  

Управителният съвет се състои от председател и 8 членове. Председателят на 

Селскостопанска академия е и председател на управителния съвет. Членове на управител-

ния съвет могат да бъдат хабилитирани лица от Селскостопанска академия. Те  се 

назначават от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на 

председателя на Селскостопанска академия. 

Нормативна база на Академията.  

Нормативните документи, които регламентират дейността на Селскостопанска 

Академия са: Устройствен правилник, Правилник за Работата на Управителния Съвет, 

Правилник за работата на Научните съвети.   

Научни приоритети на Селскостопанска Академия.   

- Устойчиво развитие на конкурентоспособно земеделие, основано на знанието;  

- Опазване на природните и генетични ресурси за смекчаване на влиянието на 

климатичните промени; 

- Безопасни, качествени и здравословни земеделски суровини и храни; 

- Подобряване качеството на живот в селските райони чрез конкурентоспособно 

земеделие и увеличение на доходите; 

- Устойчиво развитие на научния потенциал в аграрния сектор; 
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2. Структура на ИРГР – Садово – административна структура, научна, научно-

приложна и експериментална  дейност. 

Институтът по Растителни Генетични Ресурси – Садово (ИРГР – Садово) е в състава 

на Селскостопанска Академия – София (ССА) и изпълнява и развива 

научноизследователски направления, които са от приоритетно значение за ССА, за 

страната ни и за ЕС. Въпреки сериозните финансови проблеми, ИРГР – Садово успява да 

изведе работата по основните научни направления – Растителни генетични ресурси, 

Селекция, Растителни биотехнологии, Сортоподдържане и семепроизводство. 

2.1. Административна структура и персонал на ИРГР – Садово. 
Административната структура на Института е представена на  (фиг. 1). Върховен орган на 

управление на ИРГР – Садово е Общото събрание на учените (ОС). За Председател на ОС 

се избира хабилитирано лице. Председателят има мандат от 4г., като може да бъде избиран 

за не повече от два последователни мандата. Общото събрание на учените е съвещателен 

орган, който се събира по предложение на Председателя на ОС, Директора или членовете 

и има право да отменя решения на Директора и на Дирекционния съвет. Дирекционният 

съвет се свиква с решение на Директора, или по настояване на повече от половината от 

неговите членове, като в състава му влизат Зам. Директора, Научният секретар, Гл. 

счетоводител, Ръководителите на отдели, Председателя на синдикалната организация и 

други, по усмотрение на Директора. Институтът се състои от сектор „Наука”, сектор 

„Производство” (Производствено експериментална база - ПЕБ) и Финансово-счетоводен 

отдел. Към сектор „Наука” се отнасят: Отдел Растителни генетични ресурси, Отдел 

„Селекционно-генетичен”, Отдел „Растителни биотехнологии”, Отдел „Сортоподдържане 

и качество на семената” и Бюрото за Научно обслужване и маркетинг. Към сектор 

„Производство” (ПЕБ) се отнасят направление „Семепроизводство” и направление 

„Механизация и транспорт”.  
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Фиг. 1. Административна структура на Институт по Растителни Генетични Ресурси – Садово

Отдел „Селекционно –

генетичен”  

СЕКТОР НАУКА 

Отдел „Растителни 

генетични ресурси” 

Отдел „Растителни 

биотехнологии”  

 

Отдел „Сортоподдържане 

и качество на семената ”  

Бюро за Научно обслужване  

СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ 

Главен счетоводител 

Личен състав 

Технически секретар 

Домакин  

СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО 

Семепроизводство 

Механизация и транспорт 

ДИРЕКТОР 

 Дирекционен съвет 

Общо събрание на учените 

Обединен научен съвет 

(ИТТИ, ИРГР, ИРЕМК) 
Заместник Директор  Научен секретар 
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Персонал. Към 2018г. общият персонал на ИРГР наброява 99  човека, от които 73 са 

в научния сектор и 26 – в производствения. В института работят общо 24 учени, от които  

1 професор, 6 доценти, 11 главни асистенти, 6 асистенти, от които 2 са с придобита 

образователна и научна степен „Доктор”. Към момента е в ход една процедура за заемане 

на  академичната длъжност „Главен асистент” и една процедура за заемане на 

академичната длъжност „Доцент”. Възрастовата структура на кадрите, представена на 

Фиг.2. е следната: до 35 г – 1 човек ; 35-40 г. – 6 души; 40 – 50г. – 15 души; 50 – 60г.- 3 

души и над 60г – 2 души.  

 

 
 

2.2. Научна, научно-приложна и експериментална дейност. Равнището на 

научните изследвания  в ИРГР – Садово не е на нужното ниво. Основен лимитиращ фактор 

в това отношение са финасовите ограничения. Поради финансови затруднения учените от 

ИРГР – Садово трудно взимаха участия в конференции, или то беше минимално, и само в 

инициативи на национално ниво. Материално-техническата база в сектор „Наука” не е 

обновяване повече от 15 години, апаратурата е стара, в повечето лаборатории повредена. 

През изминалия мандат, за научни цели, беше закупен само един микроскоп „Олимпус”, с 

финансиране от билатерален проект по ФНИ, което е крайно недостатъчно за нормалната 

научноизследователска и експериментална работа в института. Не са правени постъпки по 

отношение на това поне някои от лабораториите в ИРГР – Садово да получат акредитация, 

което доведе до значителни пропуснати ползи за института.   

Положително развитие през изминалия мандат има академичното развитие на 

научните кадри. През този период бяха проведени 8 защити за придобиване на 

образователната и научна степен „Доктор”, 3-ма асистенти придобиха научното звание 

„Главен асистент”, 5 – ма главни асистенти  придобиха научно звание „Доцент” и 1 доцент 
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Фиг. 2. Възрастова структура на учените от ИРГР - Садово към 2017г.  
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придоби научно звание „Професор”. Това сериозно академично развитие компенсира 

изоставането от предишни години, но проблема във възрастовата структура на 

академичния състав остава като такъв. Средната възраст на учените в ИРГР – Садово е 

около 40 години, като под 30 години няма нито един научен работник. Това на този етап не 

е проблем, но ако сега не се вземат мерки за назначаване на млади научни работници, 

кадрови проблем с научния потенциал неминуемо ще има.  

Участието на учените от ИРГР – Садово в разработване на европейски и национални 

проекти също не е на нужното ниво. През периода 2014 – 2017 бяха подготвени само 2 

международни проекта и нито един национален. Работеше се основно по целевите проекти 

към ССА, което е крайно недостатъчно.  

Публикационната дейност на учените от ИРГР – Садово е голяма като обем, но за 

съжаление недостатъчно актуална и няма съществена научна стойност. Публикуването в 

международни списания и такива с импакт фактор е крайно ограничено, поради по-горе 

споменатите финансови проблеми. Изостаналата материална база не дава предпоставки за 

изследвания на съвременно ниво, което прави публикациите неподходящи за публикуване 

в престижни издания.  

3. Научни приоритети в областта на основната дейност на института у нас, в 

европейски и световен мащаб.  

- Отдел Растителни генетични ресурси (РГР). Това е основният и най-голям отдел 

в института. ИРГР - Садово е Национален координатор за България в Европейската 

програма по РГР (ECPGR).Общо 14 куратори от програмата членуват в работните групи на 

Европейската програма по растителни генетични ресурси (ECPGR) на 16 групи колекции 

по култури и по документация на базата данни. Изградена е добра координация между 

програмата по РГР и Международния институт по биоразнообразие (Bioversity 

International).  

Националната колекция от РГР включва културни видове и техните диви 

родственици: съвременни сортове, селекционни линии, стари сортове, местни популации, 

мутанти и диви видове. Колекцията е разпределена в осем основни групи: зърнено-житни, 

зърнено-бобови, фуражни видове, технически, маслодайни, зеленчукови, медицински и 

декоративни видове. Основните научно-изследователски дейности включват: 

• Обогатяване на колекциите с нова генетична плазма; 

• Комплексна оценка на РГР; 

• Поддържане на РГР; 

• Съхранение на зародишна плазма; 

• Документация на РГР; 

• Използване на растителното разнообразие. 

Дейностите по обогатяване на колекциите с нова генетична плазма, което се 

осъществява основно чрез събиране на растителни генетични ресурси (РГР), което е 

основна задача на направлението по РГР и института като цяло,  бяха сериозно 

неглижирани през последните няколко години. Не беше осъществена никаква 

експедиционна дейност, което доведе до сериозни затруднения в изпълнението на редица 

международни ангажименти, поети от института в качеството си на координатор по РГР за 
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България. Експедиции бяха осъществени само в рамките и с финансирането от проекти, 

като при тях събирането беше ограничено само до видовете, залегнали в самия проект. 

Допуснато беше неспазване на поети по международно споразумение с Румъния 

ангажименти, което сериозно урони авторитета на института.  

Комплексната оценка и поддържането на РГР е на сравнително добро ниво. Въпреки 

трудностите кураторите направиха всичко възможно да репродуцират и възстановят в 

генбанката семена от колекциите.  

Съхранението на зародишната плазма се извършва в Национланата генбанка, която, 

засега, е най-голямата на Балканския полуостров. Запазването на разнообразието от 

културни растителни видове и техните диви родственици се постига чрез поддържане на 

три колекции: 

Базова колекция – поддържа се при условия за дългосрочно съхранение на семенни 

образци, които се съхраняват в херметично затворени опаковки, при ниска влажност на 

семената и температура – 18ºС. При тези условия семената запазват жизнеността си без 

изменение от няколко десетки до сто и повече години. 

Работна колекция – гарантира безопасно съхранение на семена от три до десет 

години при + 6ºС. 

Обменна колекция – осигурява материали за свободен обмен с партньори от 

националната и международната система. 

Националната генбанка поддържа над 60 000 образци, от които 43 147 при условията 

за дългосрочно съхранение. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 

600 растителни вида. 

В лабораториите към генбанката се провеждат специфични анализи и дейности 

свързани със съхранението на растителния генофонд: семеконтролни анализи и подготовка 

на семената за съхранение, контролни проверки и мониторинг на съхраняваните образци, 

организиране на свободен обмен в съответствие с международните разпоредби, 

определяне на сортова идентичност по методите на ISTA и UPOV. 

Колекцията поддържана в Националната генбанка е публикувана в Европейския 

електронен каталог за растителни генетични ресурси EURISCO (http://eurisco.ipk-

gatersleben.de). 

Към програмата по РГР има изградена специализирана Ботаническа градина с 

основна задача  опазване на местните ресурси чрез in garden/in vivo conservation. 

Площта на демонстративните колекции е 1,1 ha, на който се поддържа колекционен 

фонд от над 400 вида висши растения, представители на българската дива и културна 

флора, както и 57 вида със защитен статус. Растителните видове са разпределени 

тематично според потенциала на използване: 

 Диви родственици на културните растения; 

 Хранителни видове; 

 Медицински и подправки; 

 Фуражни; 

 Маслодайни; 

Основните дейности обхващат: 

http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
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- Създаване и поддържане на научно организирана и документирана колекция от 

живи растения с див произход от флората на България, за целите на проучването на РГР, 

тяхното съхранение и устойчиво използване 

- Координация на мерките за on garden съхранение съвместно с други ботанически 

градини. 

-  Осъществяване връзка между двата вида съхранение – ex situ и in situ/on farm на 

дивите родственици на културните растения. 

-  Природозащитна, природонаучна и образователна дейност на регионално и 

национално ниво. 

Отделът за регистрация на образците и компютаризиране на данните за тях към 

ИРГР „К. Малков – Садово е създаден през 1982 г. и е отговорен за съхранението и 

обновяването на информацията за образците, съхранени в Националнат генбанка. Всички 

постъпващи растителни материали се регистрират в електронна база данни PHYTO 2000 

във формат Microsoft ACCESS по 20 паспортни показатели, съгласно международните 

стандарти на FАО, ECPGR и Bioversity International. 

Обогатяването на регистъра включва 3529 таксономични описания и 122 семейства; 

Местни образци, диви и полукултурни форми, събрани от експедиции в страната и 

чужбина: 9359 обр. (от 1982 г.); Селекционни материали от институтите в 

Селскостопанска Академия и други сродни институции: 5772 обр. (от 1978 г.); Образци, 

получени по пътя на международен безвалутен обмен: 35959 обр. (от 1954 г.) 

Националната генбанка в ИРГР Садово е номинирана в Европейска програма по 

РГР (ECPGR) http://www.ecpgr.cgiar.org/ като отговорен център за България. Данни за 

образците, които се поддържат в Националната ex situ колекция участват в европейския 

електронен каталог ЕURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de/), съгласно подписано 

споразумение през 2013 г.  

- Отдел  Селекционно –генетичен. Обхваща селекционна дейност при пшеница, 

фъстъци, сусам и ориз.  

Пшеница. Създаване и проучване на нови високодобивни и висококачествени 

сортове и нова генетична плазма от зимна обикновена пшеница с екологическа 

пластичност, подходящи за сухите райони на страната, при следните приоритетни 

направления: постигане на необходимата сухоустойчивост за осигуряване на постоянни и 

стабилни добиви за сухите условия на страната; създаване на нови икономично-ефективни 

сортове подходящи за ниски вложения в производството; разработване на отделни звена от 

технологията на пшеницата 

Фъстъци и сусам. Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъци и 

сусам. Създаване на ранозрели, високодобивни, устойчиви на болести, с добри стопански 

качества сортове фъстъци и сортове сусам подходящи за механизирано отглеждане и 

прибиране. Интродуциране и проучване на нови образци и сортове фъстъци и сусам за 

целите на селекцията и производството. Разработване на нови технологии и 

усъвършенстване на отделни звена от технологиите за производство на фъстъци и сусам. 

Ориз. Създаване и адаптиране на сортове ориз  с висока продуктивност, качество и 

адаптивност. 
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През изминалия 4-годишен период в отдел „Селекционно –генетичен” при 

пшеницата са признати сортовете Никибо и Гинра, а при сусама Невена, Аида и Валя 

пригодни за механизирано прибиране.  

В Официалната сортова листа списък А и Б на Р. България са включени 16 сорта 

обикновена зимна пшеница, 4 сорта овес, 4 сорта фъстъци, 3 сорта грах, 2 сорта домати, 2 

сорта сусам и по 1 сорт ориз, ечемик, твърда пшеница, ръж, тритикале, салата, пипер и 

алабаш. 

- Отдел Растителни биотехнологии.  Направления на изследователската дейност:  

въвеждане в култура in vitro, ускорено размножаване и съхранение на образци in vitro от 

вегетативно размножаващи се растителни видове; изясняване методологичните етапи и 

комплекса от фактори, позволяващи многократното субкултивиране в условия in vitro; 

проучване факторите и условията за продължително in vitro съхранение и поддържане на 

колекции in vitro; разработване методики за получаване на клетъчни суспендиални 

култури от растителни видове от българската и чужда флора; създаване на нови сортове 

пшеница  чрез методите на ембрио и антерните култури 

Постижения:  утвърдени in vitro технологии за размножаване на  картофи, лоза, 

мента и хмел; разработени са in vitro технологии за ускорено размножаване на ендемични 

и застрашени медицински видове; проучени и оптимизирани са методики за ускорено 

размножаване и вкореняване на етерично-маслени растения in vitro; получени са клетъчни 

суспендиални култури от листа, корени и цвят на блатно кокиче /Leucoyum aestivum L./, 

Мурсалски чай /Sideritis scardica L./,  Сладък корен  /Glizzirhiza glabra L/ и др.; създаден е 

оригинален генофонд за нуждите на селекцията и международен обмен – in vitro колекции; 

разработени са методите за подобряване на генетичното разнообразие при обикновена 

зимна пшеница чрез антерна и ембриокултура; създадени са два сорта пшеница чрез 

биотехнологични прийоми – сорт “Здравко” и сорт “КМ 135”.  

 През периода 2014 – 2017 г. отдел Растителни биотехнологии не беше на 

необходимото научно ниво. Проектът към ССА, който учените от отдела подготвиха, не 

беше одобрен и се наложи преминаване на дейностите на отдела като задачи към 

проектите на отдел РГР и Селекционно - генетичен. Поради недалновидно ръководство 

колекцията от in vitro съхранени медицински и декоративни видове е значително намаляла. 

Материално - техническата база в лабораторията и растежната камера са много остарели и 

е необходимо обновяване.  

- Отдел Сортоподдържане и качество на семената.   Създадените в ИРГР сортове 

от разнообразни растителни видове са с доказани качества и преимущества. След 

завършване на селекционния процес с признаване на новия сорт от официалните органи и 

вписването му в националната сортова листа на Р България е нужно този продукт да запази 

посочените ценни признаци и свойства.   Това е задачата на всяко едно сортоподдържане а 

именно – да се поддържа автентичността и относителното постоянство на ценните 

стопански качества на сорта, като наред с това се осигуряват достатъчно количество 

семена за предбазовото семепроизводство. Организацията на сортоподдържането е най-

високото звено в системата на семепроизводство на районираните от ИРГР „К. Малков” 

сортове с цел задоволяване потребностите с високи класи и репродукции семена 
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обуславящи икономическата ефективност на всяко производство. В ИРГР „ К. Малков” се 

извършва сортоподдържане на 45 сорта от 13 култури. Сортовете и произвежданите 

предбазови, базови и сертифицирани семена са под контрола на създателите на сортовете, 

както и от органите на ИАСАС, което гарантира тяхната автентичност и високо качество. 

- Научни лаборатории.  

Биохимия. Основни направления: 

- Оценка на образци от колекции от всички групи култури и селекционни материали 

в зависимост от направленията на използване, съгласно приетите международни 

класификатори. 

-     Проучване качеството и хранителната ценност  на видове от род  Triticum, Pisum, 

Phaseolus  и други. 

-     Въвеждане на нови стандартизирани методи за лабораторен анализ 

В лабораторията се използват  методи,  стандартизирани съгласно изискванията на 

БДС. Извършват се анализи за определяне на : суров протеин, фракционен състав  на 

белтъка,  сурови  мазнини, сурови влакнини,  сурова пепел, колориметрично определяне на 

лизин, танини, хлорофил; общи захари,  киселинност, витамин “С” и др. 

Фитопатология на растенията. Основната насока на изследванията в лабораторията 

по  “Фитопатология и имунитет на растенията” е търсенето на източници на устойчивост 

към причинителите на болести по културните растения, които могат с успех да се 

използват в комбинативната селекция за създаването на устойчиви сортове. Предмет на 

дейност: диагностика на фитопатогените от гъбно, бактериално и вирусно естество 

причинители на болести при зърнено-житни, зърнено-бобови, зеленчукови, фуражни, 

декоративни и лечебни видове; разработване на интегрирани схеми за растителна защита; 

проучване върху расовия  и генетичен състав на патогените; проследяване реакцията на 

устойчивост на новоселекционирани материали и интродуцирани образци от зърнено-

житни, зърнено-бобови и зеленчукови култури към почвените фитопатогени с цел 

намиране на източници на устойчивост за нуждите на имуноселек-цията; научният 

колектив консултира и дава препоръки относно опазването на растенията от болести при 

полски и оранжериини условия, както и ефективно провеждане на растително-защитните 

мероприятия; в партньорство с БАБХ се изпитват нови активни субстанции за борба срещу 

фитопатогените, причинители на икономически важни болести. 

Лабораторията по „Фитопатология и имунитет на растенията” разполага с устойчиви 

на кафява (листна) ръжа, брашнеста мана и фузариоза по класа генотипове пшеница за 

целите на селекцията. 

Лаборатория по оценка качеството на зърното. Основни направления на изследване: 

оценка и отбор на селекционни линии пшеница и на колекците от зърнено-житни култури 

по физико-химични показатели на зърното, реология  на тестото и хлебопекарно качество; 

проучване влиянието на основни агротехнически практики и абиотични фактори на 

средата върху качеството на сортовете от различни зърнено-житни култури; 

усъвършенстване смесителната способност на хлебната пшеница чрез въвеждане на нови 

критерии максимален смесителен ефект, максимален ефект на изменение и абсолютен 

смесителен потенциал; проучване качеството и хранителната ценност на различни видове 
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от род Triticum, като T. spelta, T. monococcum и T. dicoccum; въвеждане на нови 

стандартизирани методи за лабораторен анализ. 

Лаборатория по физиология на растенията. Целта на лабораторията по физиология на 

растенията е проучване на селекционни линии от житни култури, които да притежават 

комплекс от признаци характеризиращи и тясно корелиращи с устойчивост към 

засушаване и ниски отрицателни температури. Изследванията на сортовете и 

селекционните линии обикновена зимна пшеница се извършват в две направления: 

сухоустoйчивост – прилагат се лабораторни, лабораторно-аналитични, вегетационни и 

анализи при полски условия; студоустойчивост – осъществява се съдов вегетационен опит 

където, чрез пряко замразяване в хладилна камера при ниски отрицателни температури на 

растения от различни житни култури се отчита тяхната студоустойчивост. 

Лаборатория по агрохимия. Обслужва се от  един научен сътрудник и един технолог-

химик. В лабораторията се извършват почвени анализи за определяне запасеноста на 

почвата с азот, фосфор и калий. Установява се хумусното съдържание, почвената 

киселинност, механичният състав на почвите. Извършват се анализи на растителен 

материал: слама, зърно, зелена маса и др. Установява се възможността за реутилизация на 

натрупаните резерви и разпределението им по органи на обикновената зимна пшеница. 

- Бюро за научно обслужване и маркетинг (БНОМ). Бюрото изгражда визията, 

рекламира и внедрява научните постижения на ИРГР Садово, осъществява контакти с 

производителите, организира семепроизводството и реализацията на семената, извършва 

консултантска и маркетингова дейност. Основни функции: пропагандира, популяризира, 

рекламира и развива научно-развойната дейност на Института; Проектира и реализира 

изложения, демонстративни полета и открити дни; Изготвя договори свързани с 

внедряването на нови сортове в страната и чужбина, както и за осъществяването на 

съвместно семепроизводство; Осигурява висококачествени семена с гарантирана 

автентичност на сортовете за семепроизводство и семенни участъци; Извършва 

консултантска дейност и различни форми на обучение за специалисти,  арендатори и 

фермери; Подготвя проекти и организира курсове, семинари и кръгли маси;  Изготвя 

маркетингови проучвания свързани с дейността на института и потребностите на 

производителите. 

През изминалия мандат дейността на Бюрото за научно обслужване и маркетинг 

беше активна, организирани бяха открити дни, представяния на „АГРА” и други 

мероприятия, но считам, че все още няма достатъчна активност в рекламирането и 

популяризирането на сортовете на ИРГР – Садово сред производителите.  

Акредитирани научни специалности. Институтът по Растителни Генетични 

Ресурси е акредитиран да подготвя редовни и задочни докторанти, както и докторанти на 

самостоятелна подготовка по научната  специалност  04.01.05 “Селекция и 

семепроизводство на културните растения”. През изтеклия мандат, поради недостатъчна 

заинтересованост от страна на ръководството, за първи път в историята на института не 

беше подновена акредитацията по научна специалност 04.01.14 „Растениевъдство”, по 

която са се обучавали докторанти от създаването на ИРГР – Садово. Това доведе до редица 

затруднения от административен и финансов характер, свързани със защитите на 
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докторантите по тази специалност, които към настоящия момент са четирима (един 

защитил и трима в процедура). Не на последно място това доведе да съществен спад в 

нивото на института и уронване на неговия имидж сред научната общност.  

 

4. Производствено-експериментална база (ПЕБ). Състои се от две звена – 

семепроизводство и  механизация и транспорт. 

 4.1.Семепроизводство. Основната задача на това звено е да обезпечи сортовата 

политика и стратегия на ИРГР-Садово чрез производството на семена от основните за 

института култури, които да бъдат предоставяни на производителите.  

 За семепроизводство най-голяма площ обикновено се отделя за житните култури.   

 През периода 2014 - 2017  получените добиви  при житните култури определено са 

по-ниски в сравнение с предходни години. Причините за това състояние са неспазване на 

технологичния процес (неподходящи обработки на почвата, неспазване сроковете на 

сеитба, неправилно и ненавременно торене и внасяне на препарати за борба с плевели, 

болести и вредители) и крайно недостатъчен контрол върху спазване на трудовата и 

технологична дисциплина.                                                    

Семепроизводстното на  фъстъци, сусам, бобови и др., които са включени и в плана 

за семепроизводство на ИРГР – Садово, през изминалия период е далеч от оптималното за 

тези култури. Причина за това са от една страна неблагоприятните агрометеорологични 

условия, а от друга недостатъчната активност на ръководството по преодоляване на 

последиците от тези условия. Допуснато беше проваляне на посевите от фуражен грах през 

почти всички години.   

В продължение на много години ИРГР - Садово е сключвал договори с редица фирми 

за организиране на съвместно семепроизводство. Тези договори са от полза за Института 

също така  и за реклама на нашите сортове. Ежегодно  ИРГР - Садово получаваше по 100 

до 500 т зърно. Към момента, за първи път, ИРГР няма нито един договор и сме заложили 

предбазови семена само за наши нужди, което ще се отрази неблагоприятно върху 

приходите. Приемам и тезата такива договори да се правят само в рамките на ССА.  

Към настоящия момент интерес и реално изпитване на наши сортове пшеница, овес и 

грах има в Турция и в Гърция, но официални лицензионни договори по които да се 

предвиждат базови семена и да се очакват приходи няма. 

 

4.2. Механизация и транспорт. Обективното състояние на това звено е меко казано 

плачевно. Наличният машинотракторен парк и прикачна техника отдавна са физически и 

най-вече морално остарели. Повредите при тях са ежедневие, а поддръжката 

изключително скъпа. Друг проблем в това звено е неспазването на  трудовата и 

технологична дисциплина, което е резултат от недостатъчен контрол от страна на 

ръководството. Налице е също така липса на взаимозаменяемост на кадрите, което често 

води до спиране на работния процес в разгара на сезона, което от своя страна е причина за 

неспазване на срокове на сеитба, прибиране, внасяне на торове и препарати и други 

агротехнически дейности, които, извършени в неподходящ период, водят до рязко 

понижаване на добивите.   
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5. Финансова дейност.  

Приходите на ИРГР – Садово се формират основно от реализация на собствена 

продукция. За периода 2013 – 2017 г. те се характеризират с неустойчива динамика 

(Фиг.3.). Наблюдава се рязък спад в приходите през 2015г., след което остават на почти 

едно и също, ниско ниво.  

 

Фиг.3. Собствени приходи за периода 2013-2017г. (лв.).  

     
 

 Приходите от проекти, финансирани от външни източници за същия период са 

отразени на фиг.4. Финансирането идва от проект по програма ПУДООС на МОСВ (за 

2014, 2015 и 2016г.), от билатерален проект с Китай, и от втори билатерален проект с 

Китай, одобрен  на сесията на ФНИ през мес. Декември, 2016г. за период от 2 г. (2017 - 

2018г.).  

През 2017г в ИРГР – Садово няма разработен проект с финансиране от външни 

източници. 

Като цяло приходите на ИРГР – Садово от проекти, финансирани от външни 

източници, са на изключително ниско ниво. Максималната стойност е 25712 лв. като тя е 

от билатерален проект с Китай, който беше одобрен още през 2011г., но поради липса на 

финансиране беше спрян и отново финансиран за втори етап през мес. Юни, 2015г. със 

срок до мес. Юни, 2016г.  
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Фиг.4. Приходи от проекти за периода 2013 - 2017 г. (лв.) 

      

Разходите за издръжка на института бележат тенденция към намаляване и запазване 

на почти едно ниво през 2015-2017г.  (Фиг.5.).  Въпреки тази тенденция обаче, те са повече 

от приходите от собствена продукция и проекти за същия период. Разликата е покрита от 

субсидиите, както и от бюджета на ССА.  

Фиг.5. Разходи за издръжка за периода 2013-2017 г. (лв.) 

    

 На Фиг. 6 са отразени разходите по някои, според мен, основни пера за издръжка на 

един научен институт. Това, което прави впечатление е пълната липса на финансиране за 

научноизследователски цели. Подобно е положението с текущите ремонти, някои от които 

необосновано са отлагани с години (падналата изолация на стената на Националната 

генбанка), както и с капиталовите вложения.  
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Фиг.6. Разходи по основни пера за издръжка за периода 2013-2017г.(лв.) 

 

 6. Техническо оборудване. Техническото оборудване в ИРГР – Садово е морално 

остаряло. Както вече беше споменато лабораторната техника във всички лаборатории е 

стара и неподходяща за научни изследвания на съвременно ниво. Същото важи за 

компютрите и периферната техника (принтери, скенери). Компютрите, с които работят 

учените и администрацията работят неефективно, бавно и изискват необосновано дълго 

време за извършване на дадена дейност. Не всички учени от института разполагат с 

принтери, което създава проблеми в ефективността на работа и води до ангажиране и 

загуба на време със странични дейности (търсене на възможност за разпечатване на 

документите на друго място). През периода 2014 – 2016 не е закупен нито един нов 

компютър или периферна техника. Същото е положението и по отношение на софтуера. 

Причините за това са комплексни, от една страна е липсата на целево финансиране, но от 

друга страна причина за тази ситуация е и недалновидната финансова политика и липса 

на приоритети при одобряване на разходите.  

  7. Сграден фонд. Институтът притежава сграден фонд, намиращ се в Садово, 

Пловдив и Копривщица. Основният сграден фонд е на територията на гр. Садово, където 

са сградите на администрацията, кабинетите на учените, научни лаборатории, складове и 

помощни помещения. На тази територия се намира и сградата на Националната генбанка 

на България. Запазена и действаща е първата сграда на Института, създадена през 1909г., 

както и още две сгради от това време. За съжаление те се нуждаят от основен ремонт, а 

през изтеклия мандат нищо не беше предприето за тяхното укрепване и опазване. Тъкмо 

обратното, ръководството имаше план за тяхното обезлюдяване и преместване на 

учените, чиито кабинети са там, в други сгради. Това неминуемо ще доведе до 
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разрушаването им, което по мое мнение е недопустимо, още повече, че първата сграда на 

института е обявена за паметник на културата.  

Сградата на Националната генбанка също от доста време се нуждае от основен 

ремонт и спешно полагане на външна изолация.  

Сградата, която ИРГР – Садово ползва в Пловдив е на територията на ИЗК 

„Марица”, като там, по технологични причини, е изнесена дейността по селекция и 

семепроизводство на ориз.  

Сградения фонд на територията на Копривщица е необходим във връзка с 

поддържане на колекцията от картофи, но там е необходима оптимизация.  

 

8. Социална дейност.  
Социалната дейност в института не е на необходимото равнище. През изтеклия 

мандат неведнъж е погазван Колективния трудов договор (КТД). Не е закупувано никакво 

работно облекло на специалистите и на учените, което е залегнало като задължение на 

ръководството в КТД.  
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Част ІІІ. Програма за управление и развитие на ИРГР – 

Садово за периода 2018 – 2022г. 

 
 Предвид сериозното изоставане, което ИРГР – Садово бележи от няколко години 

насам, във всички отдели и звена е необходима сериозна реорганизация и промяна в 

начина на работа, за да може института да заеме подобаващото му се място като водещ в 

системата на ССА, както винаги е бил.  

1. Административната структура на Института. В Административната структура 

на ИРГР – Садово не предвиждам някакви кардинални промени. Структурата е добре 

построена и е доказала своята функционалност през годините. Това, което считам за 

необходимо да се направи е актуализация на длъжностните характеристики, като по този 

начин ще бъдат ясно дефинирани правата и задълженията на всеки един служител, от 

което произтича и последваща персонална отговорност при неизпълнение на съответните 

задължения. Длъжностните характеристики на членовете на Ръководството на института 

(Директор, Зам. Директор, Научен секретар, Ръководители на отдели) да бъдат публично 

известни и да е ясно дефиниран обсега на техните права.  

2. Наука.  

 Научен продукт. Публикационна дейност. Един от индикаторите, отчитащи 

ефективността и резултатите от научните изследвания е публикационната дейност в 

реферирани научни издания и бази данни. Научните звена на ССА имат достъп до 

информационните ресурси на Web of Science, Science Direct, SCOPUS и EBSCO. Това дава 

възможност за достъп до издания, непубликувани на книжен носител. Публикационната 

активност и цитируемостта на статиите е важен елемент за обвързване на научните 

изследвания с нуждите на икономиката. Редица проучвания в европейски план сочат, че 

над 10% от големите компании научават за резултатите от научноизследователската 

дейност именно от публикации.  

 За България, и в частност за аграрният сектор, ситуацията не е по-различна. 

Земеделските производители се интересуват от публикации и новости, но тук 

специфичното е, че те предпочитат научнопопулярните издания. На този етап обаче 

научнопопуларните статии са силно подценявани и почти нямат стойност при 

атестирането на учените, както и при участие в конкурси за заемане на академични 

длъжности, като по тази причина те се избягват от научните сътрудници. 

 Публикационната активност на учените от ИРГР – Садово е на задоволително 

ниво като обем, но на ниско ниво като научна стойност. Цитируемостта на статиите е 

доста ниска. Причината за това е остарялата материална база, която не позволява да се 

правят научни изследвания на високо ниво, както и липсата на проекти и слабото 

сътрудничество на нашите учени с колегите си от институтите на ССА, БАН и 

университетите.  

 Интернационализация. Връзка с национални научни организации.  

 Развитието на науката в България е свързано с ЕС и с неговите основни политики 

и тенденции, определени от Националната стратегия за развитие на научните изследвания 
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в Република България 2017 – 2030. В основата на тези политики стои изграждането на 

мрежи от национални и интернационални партньори за разработване на съвместни 

проекти.  

 Членството в международни организации е един от начините за достъп до 

европейската и световна наука. ИРГР е член на Европейската програма по РГР (ECPGR). 

Общо 14 учени от отдел РГР участват в 16 работни групи на ECPGR, като това им дава 

възможност да взимат участие в работни срещи и да участват в проекти.  Това участие 

трябва да бъде запазено, нещо повече, трябва да се цели завишаване на броя на квотите за 

България, респективно участията на наши учени в работните срещи на групите. 

На този етап финансирането от международни научни програми в ИРГР – Садово  е 

много ниско. Към момента в института се работи по два международни проекта, със 

сравнително ниско финансиране.    

Необходимо е повишаване капацитета на учените за разработване на национални и 

международни проекти и стимулиране на участието им в такива. Това ще се реализира 

чрез изпращане на повече учени за участие в информационни дни по различни европейски 

програми, като от всеки участник ще се изисква след това да представи идея или тема за 

проект или поне отделна задача от такъв. Ще бъде намерен начин за стимулиране на 

учените, които инициират разработването на международни и национални проекти. Ще се 

работи в посока сътрудничество и разработване на интердисциплинарни проекти, с 

участието на колективи от сродни институти от системата на ССА, институти към БАН и 

Университети.  

Източници за финансиране на науката са: 

1. Национални 

- ФНИ; 

- Националния иновационен фонд; 

- ПУДООС 

 2. Европейски 

  - Хоризонт 2020; 

  - Програма COST за европейско сътрудничество в областта на научните и 

технически изследвания; 

  - Българо-швейцарска програма за сътрудничество,  Приоритетна ос 2 

„Околна среда и инфраструктура”;  

  - Норвежка програма за сътрудничество;  

  - Програма за околната среда и действията по климата (LIFE);  

 3. В световен мащаб програми за финансиране са: 

- Световната организация за прехрана и земеделие ФАО; 

- Biodiversa - мрежа от национални и регионални организации, които планират и 

финансират общоевропейски изследвания, които предлагат иновативни възможности за 

опазване и устойчиво управление на биоразнообразието. 

Основна задача за предстоящия мандат ще бъде възобновяване партньорството с 

БАН, Университети и  НПО с цел разработване на общи проекти и задачи по съответното 

научно направление с институтите на САА (Фиг.3) 
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Фиг. 3. Партньорство с институтите на ССА, БАН, Университети.  
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- Агробиониститут (АБИ) – Разработване на съвместни проекти в областта на 

селекцията и растителните биотехнологии. Търсене на възможности за участие в проекти 

към МОН и ХОРИЗОНТ 2020. В качеството си на Център за усъвършенстване (Center of 

Excellence) учените от АБИ могат да окажат помощ на ИРГР – Садово за възраждане на 

лабораторията по растителни биотехнологии.  

- ИЗ -  Карнобат, ИПК – Чирпан, ДЗИ – Генерал Тошево, ИЦ – Кнежа. С тези 

институти могат да бъдат разработвани проекти, насочени към селекцията, 

семепроизводството, сортоподдържането и съхранението в Националната Генбанка.  

- Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията „Никола 

Пушкаров“ – София. Съвместно с други институти ще бъдат подготвени 

интердисциплинарни проекти, включващи агротехника, торене, съхранение и разработване 

на краен продукт, съвместно с Института за Изследване и Развитие на Храните – Пловдив, 

Института по Криобиология и Хранителни Технологии – София и УХТ – Пловдив.   

- ИДР – Негован – съвместни проекти, насочени към култивирането на редки 

декоративни видове, в областта на физиологията и фитопатологията.  

- ИЗК – Марица – Пловдив – съвместни разработки, насочени към начините на 

съхранение на семенен материал от зеленчукови култури в условията на дългосрочно и 

средносрочно съхранение в Националната Генбанка в ИРГР – Садово. 

- ИРЕМК – Казанлък – проекти в областа на интродукцията, размножаването и 

съхранението на Етеричномаслени и лечебни култури  (ЕМЛК), като лавандула, мента, 

шипка, резене, салвия и др. видове с икономическо значение. Изследване съдържанието на 

етерични масла, диагностика и борба с болести и неприятели по ЕМЛК.  

- Съвместни проекти с Аграрен Университет – Пловдив и Тракийски Университет – 

Стара Загора, в областта на селекцията  на нови сортове, разработване на нови технологии, 

методи за борба с болести и неприятели.  

- Ще се търси съвместно сътрудничество с Института по Биоразнообразие и 

Екосистемни изследвания и кат. Ботаника към АУ – Пловдив  за разработване на проект, 

насочен към проучване местообитанията на редки, застрашени и ендемични видове и 

мерки за тяхното опазване in situ и ex situ (в Националната генбанка).      

- Подобряване на материална база в лабораториите и в Националната генбанка. 

Спешно е необходимо апаратурата и техниката във всички лаборатории да бъде 

подновена. Това, разбира се, ще стане поетапно, като се вземат предвид приоритетите на 

института, както и справедливото разпределение на средствата за тази цел. С приоритет 

ще бъдат лабораториите, които могат да получат акредитация, което ще донесе приходи за 

института. На първо място това е лабораторията  по оценка качеството на зърното, в която 

могат да се правят анализи срещу заплащане. На второ място са лабораториите по 

фитопатология и биохимия. Разбира се няма да бъдат неглижирани останалите 

лаборатории, като за тях също ще се търсят начини за поетапно закупуване на нова 

техника.  

- Ще се запази темпа на академичното развитие на учените. Още в началото на 

мандата ще бъде направен обстоен анализ на състоянието на научните кадри и ще се 

вземат необходимите решения за назначаване на нови асистенти, или разкриване на 
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конкурси за докторанти, с оглед недопускане на кадрови проблеми в бъдеще. Предвиждам 

да бъде назначен асистент (докторант) по „Хербология”, от какъвто института има 

необходимост от доста време, както и асистент (докторант) по „Врусология” за нуждите на 

отдел Растителни биотехнологии.  

- Ще бъде стимулирана публикационната дейност на учените в престижни научни 

издания и такива с импакт фактор и импакт ранг с цел те да бъдат видими в 

информационните ресурси на Web of Science, Science Direct, SCOPUS и EBSCO.  

  Чрез повишаване активността на учените за разработване на проекти по европейски 

и международни програми и публикации в реномирани научни издания,  ИРГР – Садово 

ще покрие изискванията за оценка на научноизследователската дейност.  

 

2.1. Отдел Растителни генетични ресурси (РГР).   

Опазването на растителните генетични ресурси от културните растения, дивите им 

родственици и растителните видове, които са потенциални суровинни източници е 

приоритетна задача в глобален мащаб. Тя е формулирана в Конвенцията за опазване на 

биоразнообразието (CBD), която е подписана през 1992г. в Рио де Жанейро и страна по 

която е България. Тази конвенция утвърждава обширна стратегия в дългосрочен план за 

устойчиво развитие и качество на живот, за да се отговори на необходимостта да живеем в 

здравословна среда.  

   Основните приоритети, които съответстват на международните стандарти и на 

националните интереси на България в това направление са:   

 - Поддържане на Националната генбанка – Садово, като гарант за запазване на 

растителни видове, които могат да се съхраняват чрез семена.  

 - Контролирано съхранение и репродуциране на РГР.  

 - Формиране на информационна база данни и Национален регистър в съответствие 

с европейските стандарти.  

 - Създаване на национална мрежа за растителни генетични ресурси.  

 - Организиране на система за управление на растителния генофонд.  

 Националната генбанка – Садово е изградена с правителствено решение през 1977г. 

и следва да бъде отбелязано като значимо постижение на аграрната наука в страната ни. 

Тази инициатива е подкрепена с финансиране от ФАО, чрез проекти, контролирани от 

UNPD: TCP/BUL 77 и TCP/BUL/2252A.  В по-широк смисъл Националната генбанка се 

явява субект в международната система от национални, регионални и международни 

центрове за опазване на растителното биоразнообразие и като такъв се контролира от 

експертите на Европейската програма по растителни генетични ресурси (ECPGR). 

Програмата по РГР участва активно в европейските работни групи па култури при 

разработването и хармонизирането на дескрипторите по документация и паспортна, 

оценъчна информация и условия на съхранение. Националната генбанка поддържа в базата 

данни и информация за специфични култури (фъстъци и сусам).  

Необходима е сериозна работа по подобряване на дейността на този отдел, който е 

основен за института. ИРГР – Садово трябва да запази своята водеща роля в областта на 

растителните генетични ресурси,  статута си на Национален координатор за България в 
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Европейската програма по РГР (ECP/GR), както и участията на кураторите в работните 

съвещания на групите в ECP/GR по култури и документация.  

- Обогатяване на колекциите с нова генетична плазма.  

За стимулиране на дейността в това направление е необходимо да бъдат 

осъществявани ежегодни експедиции на кураторите за събиране на РГР. Обмена на 

генплазма със сродни ботанически градини в чужбина наистина е вариант за обогатяване 

на колекциите, но той не трябва да бъде основен, а спомагателен. Задължително ще се 

наблегне върху експедиционната дейност за събиране на българската генплазма и 

съхранението и в Националната генбанка и в живо състояние в колекциите. 

- Репродуциране и възстановяване на семенния материал в националната 

генбанка. Този проблем стои много сериозно на дневен ред и е налице  реална заплаха от 

загуба на генплазма. Затова основен приоритет в това отношение трябва да бъде 

репродуциране и възстановяване на необходимите количества семена от видовете с 

критична кълняемост, и за целта е желателно да се упражнява контрол от страна на 

ръководителя на отдела по РГР. Тази важна дейност е свързана с допълнителни финансови 

средства,тъй като при различните групи култури  количеството семена за дългосрочно 

съхранение е различно и е необходимо да се постигнат нужните качествени 

характеристики: кълняемост, маса на 1000 семена, изравненост, еднородност. Освен това, 

при кръстосаноопрашващите се видове получаването на генетично чисти семена е доста 

скъпо.Затова считам, че тази изключителна важна и специфична дейност на програмата 

трябва да бъде обезпечавана периодично (при необходимост) от целеви проекти към МЗХ, 

или финансирана отделно от ССА. 

- Опазване дивите родственици на културните растения.  

   България е една от страните с най-голям брой диви родственици на културните 

растения (над 5000 вида), но за съжаление все още няма разбиране и подкрепа от страна на 

МОСВ и МЗХГ за тяхната важност. Една от приоритетните задачи на програмата по РГР 

през следващия мандат ще бъде разработване на Национална стратегия за опазване на 

дивите родственици (със съдействие на ССА и МОСВ) още повече, че това е ангажимент, 

поет от нашата страна в рамките на Европейската програма по РГР. Освен това, създаване 

на обща програма за съхранение и дълготрайно използване  на  РГР с български произход, 

съвместно с  научните институти, университетите, НПО и др., е изключително необходимо 

за изграждане на единна национална база данни. 

- Ще бъдат предприети необходимите постъпки Националната Генбанка, намираща 

се  в ИРГР- Садово да стане обект от национално значение и ще се потърси начин за 

възстановяване на целевото финансиране за РГР, което института е получавал до 2007 

година.  

- Закупуване на оборудване и технологично въвеждане на съхранение на 

растителните образци в генбанката по метода на криопрезервацията.   

- Попълване на европейската база данни EURISCO, като ежегодно ще се изисква 

подробен отчет за видовете, които са регистрирани през годината в базата данни, който ще 

влезе като част от годишния отчет на отдел РГР и на института.   
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- Създаване на национален регистър и национална мрежа, включваща 

информационна база данни, в съответствие с Европейските програми и стандарти.  

 Голяма част от институтите в състава на ССА също поддържат образци от редица 

култури. Това налага ИРГР – Садово, като Национален координатор по РГР, да има 

информация за тези образци, още повече че имаме задължението да поддържаме и 

актуализираме европейската база данни по РГР EURISCO.  Това може да стане само със 

създаване на Национална мрежа за растителни генетични ресурси. Това ще бъде една от 

основните цели и приоритети на ИРГР за следващия мандат. Организирането на система за 

управление на растителния генофонд следва да включи взаимодействието между 

Националната генбанка, научните институти от системата на ССА с техните работни 

колекции и научните програми по селекция, които ще се възползват от този генофонд. 

Тази система ще се изразява в  поддържане на база данни, достъп до която ще имат всички 

институти от ССА, които поддържат РГР. Това ще гарантира взаимодействие и контрол 

между всички участници.  Поради липса именно на такова взаимодействие, след 

направената през 2002 г. инвентаризация на РГР, крайната цел не беше постигната, а 

именно – съхранение, документация, оценка и репродукция на оригинални български 

растителни ресурси. Ефективното управление и устойчивото използване на РГР би било 

постижимо единствено с лесен достъп до информация чрез организиране на национална 

система за документация и информация на растителния генофонд, съхранен в 

Националната генбанка – Садово, в останалите институти от ССА, както и в някои от 

институтите към БАН (Института по Екосистемни изследвания и Института по 

физиология и генетика).  

- Разширяване на генетичните изследвания при дивите родственици на 

културните растения в практически и теоритичен аспект чрез научни проекти и 

сътрудничество с АБИ, АУ, ПУ и др. във връзка с използването им в селекционно-

подобрителната дейност 

 -Подновяване на възможностите за инвентаризация на наличните РГР в 

системата на ССА.  Последната и единствена е направена през 2000/2002.  

 - Активизиране участието на Института в европейските инициативи и 

проекти за съхранение и in situ  опазване на дивите родственици в естествените им 

хабитати и on farm на местните сортове, популации и форми. 

- Разработка на целеви проект към МОСВ за възстановяване основните цели 

на ботаническата градина, за което е създадена през 2002 г., а именно: поддържане на 

диви родственици на културните растения; опазване на редки, застрашени и защитени 

диви видове; демонстративни полета с оригинални български РГР; програми за 

образователна дейност;  

- Осъществяване на информационна дейност за запознаване на колектива на 

ИРГР с всички Европейски Нормативни Документи и Регламенти за опазване и 

използване на РГР. 

-  Организиране на национално работно съвещание /кръгла маса/, с участието 

на колеги от институтите на ССА, БАН, Университетите, НПО, частни земеделски 
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производители и други заинтересовани страни, за опазване, поддържане и използване 

на  РГР у нас. Такова е организирано от института само през 2001 г.   

 

 2.2. Отдел Селекционно –генетичен.  

Основна задача бъдещата работа на отдел „Селекционно генетичен” ще бъде да се 

създават сортове, отговарящи на търсенето на производителите. На сегашния етап 

фермерите се насочват към сортове, които са по-високодобивни, независимо от по-лошите 

останали качества. Липсата на такива сортове ги кара да се насочат към отглеждане на 

чужди сортове. Ето защо още в началото на мандата ще бъде сформирана комисия от 

учени от отдела, които ще направят анализ на това сортове с какви качества се търсят от 

фермерите. На базата на този анализ ще бъде структурирана политиката на ИРГР – Садово 

за създаване на нови сортове. Това се отнася основно за зърнено-житните култури. 

Контрола по изпълнение на тази задача ще бъде възложен на ръководителя на отдел 

Селекционно-генетичен.  

В този отдел се работи по три проекта, като всеки от тях е специфичен и трябва да се 

разглежда индивидуално.  

Проект:  Създаване и проучване на нови високодобивни и висококачествени сортове 

зимна обикновена пшеница и тритикале  с екологична пластичности подходящи за сухите 

райони на страната. 

В научно отношение програмата е тематично структурирана: селекция, агротехника, 

физиология, фитопатология и химико-технологични  изследвания на зърното. Ще се 

работи по отношение на:  

- Задълбочаване на теоретичните разработки, даващи отговор на 

предизвикателствата в глобален мащаб, стоящи пред селекционерите /затопляне на 

климата на планетата, нужда от опазване на околната среда, икономически промени и др./ 

- Подбор на зародишна плазма за селекционния процес с висок потенциал на 

продуктивност и носеща гени на сухоустойчивост. 

-  Създаване на сортове, толерантни на суша с висока добивност и стабилност на 

добивите.  

- Създаване на сортове с широка адаптивност. 

- Създаване на сортове, отглеждани с минимални разходи и подходящи за 

биологичното производство.   

Необходимо е научноизследователската работа на програмата по селекция и 

технология на пшеницата в Садово да се координира на национално ниво с тази на 

Добруджанския институт, като всяка от програмите  на двата селекционни центъра запази 

спецификата и приоритетните  си направления. В международен план е желателно да се 

установят и задълбочават връзките с балканските страни /Гърция, Сърбия, Румъния и 

Турция – Тракийския институт в Одрин/. 

Проект: Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъци и сусам ще 

продължи да се изпълнява по установения начин, като са засили дейността в насоките: 

селекция на ранозрелост, устойчивост на икономически важни болести и абиотични 

фактори, високодобивност и пригодност за механизиране на процесите. 



26 
 

Проект: Интродукция, селекция и агротехника на ориза в условията на фермерско 

земеделие – по тази програма ще се обърне особено внимание на създаването на сортове с 

висока продуктивност, ранозрялост и съдържание на лизин, отговарящи на изискванията 

на пазара и тенденциите свързани с наблюдаваните климатични промени.  

  

 2.3. Отдел Растителни биотехнологии.   

 Предвид факта, че представеният от учените към отдел Растителни биотехнологии 

проект към ССА не беше одобрен и дейностите са разпределени към отделите по РГР и 

Селекционно-генетичен, усилията тук ще бъдат основно насочени към възстановяване на 

единството на отдела и подготовка на нов проект, който да обедини двете задачи.  

 Ще бъдат предприети спешни мерки за възстановяване на изгубените видове, 

съхранявани в растежната камера и подновяване на материално-техническата база. Ще се 

търси начин да бъде изготвен подробен списък с видовете, които са изгубени, за да може 

те да бъдат възстановени.  

 Ще се обмисли възможност за разработване на проект за създаване на втора растежна 

камера, преоборудване на лабораторията и привеждане в използваем вид на останалите 

помещения в сградата на отдела. Предвиждам също така създаване на лаборатории по 

вирусология и по антерни култури.  

 Ще се търсят начини за сключване на договори с външни фирми за ускорено 

размножаване на растителни материали, като така ще се генерират приходи за института.  

 Изпълнението на тези задачи ще бъде възложена на ръководителя на отдел 

Растителни биотехнологии, със съдействието на ръководството и ръководителите на 

останалите отдели за да може отдела да бъде възстановен и да изпълнява пълноценно 

своята дейност. 

 

 2.4. Отдел Сортоподдържане и качество на семената.   

 Работата в този отдел е много отговорна и тежка. Поради спецификата на дейността 

ще се търсят възможности за назначаване на постоянни работници (поне 2-ма) в този 

отдел, които, в случай на необходимост с помощта на сезонните работници, които се 

предвижда да бъдат назначавани, ще осигурят нормалната работа в отдела.  

 Сортоподдържането трябва да се превърне в приоритет на Института. Ако от него не 

се предлагат качествени и автентични семена за семепроизводство то надолу по веригата 

сортовете могат само още да се влошат. Към настоящия момент площта в 

сортоподдържането е намалена от над 100 на 50 da и се намира в началото на опитното 

поле като е включено в четириполно сеитбообръщение, което е предпоставка за по-добри 

резултати.  

 Концепция за бъдещото развитие на направлението: 

- Усъвършенстване схемите за залагане на сортоподдържащата селекция. 

- Засилване на авторския контрол върху сортоподдържането и семепроизводството 

като гарантират за автентичността и високото качество на семената. 

- Включване в сортоподдържане и ускорено размножаване на собствени сортове от 

култури, към които практиката проявява интерес. 
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- Осигуряване на отчетност и строг контрол на движението на 

базовите, предбазовнте и сертифицирани семена. 

- Развитие на  научния потенциал, професионализма на специалистите и 

изпълнителите, от които зависят икономическите успехи и научния авторитет на 

института у нас и в чужбина. 

 

2.5. Научни лаборатории.  

Първостепенна задача още в началото на мандата ще бъде да се търсят начини за 

поетапно преоборудване на лабораторната техника и апаратура във всички лаборатории на 

института. Това ще стане с финансиране от проекти, като приоритетно ще се работи по 

проекти, в които е заложено закупуването на апаратура. От собствените приходи също 

така ще се заделят средства за обновяване на апаратурата. Ще се търси начин да се 

извърши акредитация приоритетно на лабораторията за оценка на качеството на зърното в 

съответствие с изискванията на БДС,  EN ISO/IEC 17025, за да може там да се правят 

анализи на външни фирми и частни лица, което ще донесе допълнителни приходи за 

института.  

 

2.6. Бюро за научно обслужване и маркетинг (БНОМ). 

Бюрото на Научно обслужване има за задача рекламиране на научните продукти на 

института. Тази дейност към момента е  недостатъчно активна. Това, което на този етап се 

прави е участия в изложби, в Деня на фермера в Садово,  Демонстративни полета и др., 

които са традиционната дейност на БНОМ и реклама за нашите продукти. Необходимо е 

обаче да се прави интензивна целенасочена реклама съобразена с времето и продуктите 

които ИРГР предлага на пазара. Това може да се реализира с публикуване  на статии във 

вестници, научнопопулярни списания и интернет страници, форуми и специализирани 

издания (fermer.bg, agroplovdiv и др), които под формата на интересни новини за култури и 

сортове да обърнат внимание на фермерите към  предлаганите от нас семена. Например 

статии за нахут през януари, за фъстъците през март, за сусама през май, за зимните житни 

и граха през август и септември и др. Това трябва да стане задължителна практика. Трябва 

да бъде стимулирано публикуването на научнопопулярни статии, които, както споменах и 

по-горе, са подценявани поради ниските точки, които носят при акредитация.  

- В интернет и фейсбук страницата на ИРГР  трябва на видно място да бъдат 

публикувани продуктите, които Института предлага. Тази информация е необходимо да се 

актуализира, ако е необходимо ежеседмично.Отговорници по тази дейност са 

ръководителят на БНОМ и лицето, което отговаря за актуализирането на сайта и фейсбук 

страницата на института.  

-  Необходимо е активизиране на контактите с различни земеделски асоциации, като 

НАЗ и др. До този момент тези контакти се осъществяваха само по тяхна инициатива. 

Крайно време е да започнем ние да сме активната страна, за да може те да имат най-

актуалната информация за нашите продукти. 

Ръководителят на БНОМ се отчита пряко на ръководството.  
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2.7. Акредитация на научни специалности. Както споменах в предишния раздел, 

Институтът по Растителни Генетични Ресурси е акредитиран да подготвя редовни и 

задочни докторанти, както и докторанти на самостоятелна подготовка само по научната  

специалност  04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения”. 

Предвиждам по най-бързия начин, още в началото на мандата, да бъде стартирана 

процедура по акредитация на научна специалност 04.01.14 „Растениевъдство”, по която 

винаги са се обучавали докторанти. Това ще възстанови имиджа на ИРГР – Садово и като 

обучителна организация.  

 

3. Производствено-експериментална база (ПЕБ).  

Дейността на ПЕБ е от особена важност за института. Производството на предбазови, 

базови, и С1 семена допринася за наличие на собствени приходи, част от които, при добра 

обосновка през ръководството на ССА, могат да бъдат използвани за подобряване на 

материално техническата база и научните изследвания в института. Необходимо е 

оптимизиране на структурата на отглежданите култури в зависимост от пазарното търсене. 

Още в началото на мандата ще бъде сформирана работна група, която ще направи анализ 

на състоянието на ПЕБ към момента, анализ на пазара, търсенето и предлагането на 

съответната продукция и ще направи предложение за оптимизиране структурата на 

отглежданите в сектор ПЕБ култури така, че те да носят максимално възможния собствен 

приход за института.  

Ще се търсят начини за наемане на сезонни работници, които да осигуряват 

нормалната работа в отдела, за да не се налага постоянното ангажиране на учените и 

специалистите под формата на бригади, което влиза в противоречие с КТ. Когато, по време 

на кампания, е необходимо участие на повече хора и ангажирането на научния състав и 

специалистите е наложително, то това да става по желание и със стимулиране на хората, а 

не със заплахи от наказания, както нерядко се практикуваше през изтеклия мандат.  

 3.1.Семепроизводство.  

Семепроизводството е основно перо в Института което носи приходи. От 

маркетингово проучване, направено от БНОМ, за последните три години не са продадени 

никакви предбазови семена. Това означава, че площите които се залагат трябва да 

задоволяват нуждите на ИРГР за собствени семена и евентуални договори които имаме. 

Базовите семена намаляват, което означава, че трябва да сеем неголеми площи съобразени 

с търсенето на всеки сорт поотделно и необходимите ни семена за С1. Първо размножение 

ще  остане основно направление, защото това са най-търсените семена. По култури 

ситуацията е следната: семената  при пшеницата са по-евтини и по-търсени, семена от овес 

се търсят за фураж, от тритикале и грах- основно за смески. Ситуацията към момента може 

да се обобщи по следния начин -  не се търсят семена от нашите сортове, за организиране 

на официално семепроизводство. 

Семепроизводство на С2  ще се прави само при декласиране от ИАСАС. Ако няма 

такъв случай, то няма да се прави.  

При ечемика ИРГР Садово разполага с 1 сорт – Поток, при твърдата пшеница само с 

Милениум, при тритикале само с Рожен т.е. при тях за сортова структура не може да се 
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говори. При овеса сортовете са 4 : пролетен голозърнест Мина, зимен голозърнест Марина 

и зимните плевести сортове Калоян и Катан. На лице е проблем със сортовата чистота при 

сорт Марина, поради което е необходимо да бъде упражнен по строг контрол от страна на 

куратора по тази култура, още в сортоподдържането и сорта да се изчисти, защото 

интереса към тези сортове е голям. Сравнително висок е интереса и към плевестите 

сортове овес. 

При фъстъците в производство института има 4 сорта. Най- известен и търсен сорт е 

Калина, и трябва да се сее, но на по-ограничени площи. Кремена през последните години 

се изкупува от италианска фирма и площите му са най-големи. Цветелина е най-добрият 

ни сорт към момента и площите му трябва да се увеличат. Той е едър, червен и напукан 

почти на 100 %, което се търси от производителите. Орфей е сорт със светла пигментация 

(тип pink) и независимо от най-добрите му вкусови качества и големия интерес за 

определен период от време, не може да се разчита на него за производство на големи 

площи. Той е подходящ за градински условия и собствена консумация, т.е. нашите площи 

при него трябва да са малки. 

Пшеницата е с най-голямо разнообразие от сортове. Към настоящия момент се 

поддържат 12 сорта, като още 4 са замразени  и при определен интерес от страна на 

производителите могат да се върнат в сортоподдържането и семепроизводството.  

 

 3.2. Механизация и транспорт. Основна задача в това звено ще бъде закупуването 

на нови трактори и прикачен инвентар. Наличният машинотракторен парк е отдавна 

морално и технически остарял и поддръжката му е икономически неизгодна и 

необоснована.  

Задължително условие за нормалната работа на ПЕБ е взаимозаменяемостта на 

кадрите, която в момента липсва. Задължително е поне двама механизатора да умеят да 

управляват една машина, за да не се получават нежелани престои и загуби на време и 

продукция.   

Друго важно условие за постигане на положителни резултати от производството и 

повишаване на приходите е стриктното спазване на технологиите за всяка култура, 

използване на научния потенциал от специалистите и търсене на оптимални срокове, 

включително и работа в извън работно време при необходимост, което да се  компенсира 

впоследствие.  

Основно значение за получаване на високи резултати за добрата организация на 

работата в ПЕБ са и взаимоотношенията между служителите, където има какво да се 

желае. Отговорността и контрола на изпълнението на задачите в този отдел е само и 

единствено на неговият ръководител, който ще се отчита пряко на ръководството 
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 4. Финансова дейност.  

 Ще бъдат предприети спешни мерки за  подобряване финансовото състояние  

на ИРГР – Садово.  

Предвижда се строго спазване на финансовата дисциплина и приоритизиране на 

разходите. Когато се налагат разходи в голям размер,  ще се обсъжда на дирекционен съвет 

тяхната целесъобразност. Част от собствените приходи на института ще се заделят за 

развитие на научните изследвания под формата на заплащане на участия в конференции 

или закупуване на лабораторно оборудване.  

На главния счетоводител ще бъдат дадени правомощия да преценява 

целесъобразността на разходите и при необходимост аргументирано да отказва някои от 

тях, за което ще информира директора.  

Активизиране на научните кадри за участие в национални и международни проекти, 

с цел привличане на допълнителен финансов ресурс. Предвиждам подготовка на проект за 

изграждане на нови оранжерии на местото на тези, които бяха унищожени от предишни 

ръководства поради недостатъчна далновидност.  

Ще бъдат предприети стъпки за акредитиране на някои лаборатории, с цел изготвяне 

на експертизи за външни лица срещу заплащане.  

Ще се въведе строг контрол на разходите за производство. Ще се следи за 

себестойността на всяка една дейност с цел определяне на целесъобразността. Ще се 

въведе разграничаване на дейностите и разходите по тях в сектор Наука и сектор 

Производство, каквото до този момент не е направено. Ще се въведе строг контрол върху 

получените добиви от всяка култура. За целта ръководителят на ПЕБ ще представя отчети 

за размера на добивите по култури пред Дирекционния съвет. На база на получените 

добиви и вложените за производството средства ще се определя икономическата 

обоснованост на всяко едно производство.  

Усъвършенстване на маркетинга и предприемаческата дейност. Идентифициране на 

селскостопански сдружения, частни производители и други организации, които проявяват 

интерес към научните разработки на института. Изграждане на демонстративни полета със 

сортовете на ИРГР – Садово. Активизиране на дейността по издаване на рекламни 

брошури и разпространяване на информацията за качествата на сортовете до 

производителите. Ежегодно организиране на открит ден, на който активно ще бъдат 

представяни сортовете на ИРГР – Садово, като се подчертават техните качества. Регулярно 

ще бъдат подготвяни научно-популярни статии за рекламиране на сортовете на института.  

Ще бъдат установени контакти с фирми, внасящи торове и препарати за растителна 

защита, с които ще бъдат сключвани договори за изпитване, което ще донесе финансови 

постъпления в института.  

Обществените поръчки трябва да се организират в подходящи срокове, така че 

продуктите от тях да са при нас преди оптималния срок за използването им.  

Считам, че е необходимо да бъдат предприети активни действия, на ниво ССА, за 

събиране на полагащото се роялти.  
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 Приходите на Института са от Държавния бюджет (ДБ), от проекти и от собствено 

производство.  

Приходите от ДБ не зависят от нас и касаят основно заплатите ни.  

Приходи от проекти. Както споменах и по-горе, проектите, финансирани от външни 

организации на този етап са пренебрежимо малко. Учените от ИРГР – Садово нямат 

необходимия опит и самочувствие за подготовка на проекти и това положение трябва 

спешно да бъде променено.  Ще се търсят начини са допълнително стимулиране на 

учените, които инициират разработването на международни и национални проекти. Още в 

началото на мандата ще бъде организирана среща с учените (Общо събрание), на което ще 

се дискутират възможностите за участие в различни национални, европейски и 

международни програми на всеки един учен. Ще бъде сведена информация за източниците 

на финансиране, което предвиждам да се прави периодично. На Ръководителя на отдел 

„Международно сътрудничество и проекти” ще бъде възложено активно да търси 

възможности за участие в проекти и своевременно да информира ръководството, 

респективно научният състав на ИРГР. Ще се стимулира участието на учените в 

организираните информационни дни, като след това от всеки ще се изисква писмено 

предложение до ръководството за тема на проект или поне отделна задача като част от 

такъв.  

Приходи от производство. Производството в ИРГР – Садово се обуславя от няколко 

фактора: 

 - Земя. ИРГР Садово разполага с 2850 da обработваема земя от ДПФ. От тях 1750 

са в Садово и се използват активно за наука и производство. В с. Любен общ. Съединение 

са 620 da, на които се редуват пшеница и слънчоглед. В с. Голям Чардак, общ. Съединение 

имаме 152 da, в с. Малък Чардак, общ. Съединение - 137 da. В гр. Копривщица института 

разполага с база със 170 da  земя, от които 5 da се използват  за поддържане колекцията от 

картофи, а останалите площи са ливади от които получаваме допълнителни субсидии по 

Мерки 11, 12 и 13. Ползваме 300 da с договор за съвместно семепроизводство от 

Селскостопанска гимназия -  Садово и около 100 - 200 da частни ниви под наем. Общо 

става около 3200 da, за които получаваме субсидии.  

-  Структура на културите.   

Ежегодно около 250 da се използват за научни изследвания и сортоподдържане, 1000 

- 1500 da се засяват с пшеница, ечемик, тритикале, твърда пшеница, овес и ръж за 

семепроизводство, 70 da  с фъстъци, около 300 da се засяват с грах, 50 – 100 da с нахут и 

останалата площ със слънчоглед като предшественик при семепроизводството на житните. 

Петнадесет декара са  обособени като биологично поле, което вече е действащо. В 

момента тече процедура то да стане 35 da и да се започне семепроизводство на биологични 

семена при пшеница и грах, интересът към които очакваме да се увеличава. 

Сортоподдържането и семепроизводството на биологични семена е нова, незаета ниша и 

предвиждам активна работа в това направление. Разработената в тази насока (за пръв път) 

докторска дисертация и наличието на сертифицирано поле за биологично земеделие в 

нашия институт, дават приоритет да сме едни от първите и да се започне ускорено 

семепроизводство с най подходящите сортове.  
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Към настоящия момент при житните култури, най-голям интерес има към семената 

от пшеница, но тяхното търсене  намалява ежегодно, поради което площите ни трябва да 

се оптимизират. До 2016 г. институтът е продавал  почти еднакви количества базови 

семена и С1, но през 2017 г. продажбите на базовите семена рязко спаднаха. По принцип 

през последните години покупки на базови семена за организиране на официално 

семепроизводство липсват. Те се купуваха като качествени семена за собствени нужди, а 

не за търговски цели.  Това налага да се промени съотношението на площите ни по 

веригата сортоподдържане, ПБ, Б и С1. При пшеницата разходите за отглеждане на 1 da са 

около 100 - 120 лв. Ако цената на стоковата продукция се запази около 28 до 30 ст/кг това 

означава, че на наша земя разходите се покриват при добив от 300 кг/дка, а под наем около 

400 кг/дка. Всеки по-висок добив и продажбата на повече семена увеличават печалбата ни. 

Трябва  да се има предвид, че потенциала на почвите в Садово е сравнително нисък и за 

средни добиви над 500 кг/дка е почти немислимо да се говори. За това говори и факта, че 

дори на Демонстративното поле средните добиви на сортовете ни през последните две 

години са между 500 и 700 кг/дка, като на него всичко се прави в оптимум, с високи 

торови норми, пръскания за плевели, болести и неприятели, както и листни торове.  

 Много е важно да се знае и себестойността на продукцията ни, която ще ни 

ориентира дали да увеличаваме площите от дадена култура или да ги намалим или 

изключим. Подобен, но много по-точен анализ за реалните ни разходи и приходи ще  се 

прави за всички култури. 

Най-голям интерес сред зимните-житни през последните години има към 

тритикалето. Интереса към тази култура  е голям, но основно към С1. Тези семена се 

използват и за производство на фуражно зърно върху по-слаби почви и за смески със 

зимен грах.  

Ечемикът на института се търси предимно от дребни стопани и не продаваме големи 

количества семена. Ето защо площите му трябва да бъдат намалени, каквато е и 

тенденцията в цялата страна. 

Твърдата пшеница също не е най-търсена при нас. Имаме отделни клиенти, които 

купуват малки количества. 

Ръжта е сравнително търсена култура и площите и трябва да се увеличат. Семената 

от тях винаги са били продавани.  

Овесът е култура която също се търси. За съжаление при нея имаме проблеми още от 

сортоподдържането. Необходимо е площите да се увеличат и да се потърси начин за 

отстраняване на съществуващите проблеми. 

Грахът е култура, която е отличен предшественик, търсен на пазара основно за 

смески и като останаха непродадени протеинова култура субсидиите и са двойно по 

големи. Проблема при него е прибирането и през последните две години много високите 

продажни цени. През 2017 г. за първи път ни останаха семена, независимо от малките 

количества с които разполагахме. Добре е площите с грах трябва да се запазят и да се 

намери начин за оптимизиране на неговото прибиране. 

Нахутът е хит през последните две години, но за съжаление Института не предлага 

семена за продажба. Основният проблем при него е борбата с плевелите. Липсата на 
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работници доведе до невъзможност  да се окопава и отглеждането на нахут става само с 

хербициди, но ефекта от използването им при нас беше минимален. До тази година на 

нашия пазар вегетационни хербициди при нахута срещу широколистните плевели нямаше, 

а те са най-много при тази култура и затрудняват прибирането. Сега се смята, че вече има 

такива хербициди и отглеждането му ще бъде по-ефективно. Той също е протеинова 

култура и субсидиите му са двойни.  

Фъстъците са традиционна за района култура, но площите при нас се редуцираха 

след съкращаването на работниците. Необходимо е активно търсене на пазар за тази 

култура.  

Сусамът е сравнително нова култура при нас. Тя е добър предшественик, но е 

необходимо да се доуточни технологията му и да се включи като култура в ПЕБ. 

Слънчогледът при нас се отглежда като предшественик, но потенциалът му върху 

нашите плитки и бързо просъхващи площи не е висок и не може да очакваме много високи 

добиви, освен при влажни лета. Той е необходима култура. 

Като цяло средните добиви, дори и при този невисок потенциал на почвите ни, са 

незадоволителни. Това е един от важните фактори за намалените приходи в Института. 

Основни проблеми са изключително остарялата (и физически и морално) техника, 

неспазване на агротехнологичните срокове, силна заплевеленост на площите и липсата на 

работна ръка. Необходимо е обработките на почвите да се правят  качествено и навреме, 

защото  от тях зависят сроковете и качеството на сеитбата, както и борбата с плевелите. 

Спешно е необходим нов трактор, следва камион и кантар за теглене на влизащата в 

склада продукция. Необходима е сеялка за слята повърхност от ново поколение и комбайн 

на който да разчитаме за житните, за слънчогледа и най-вече за граха и нахута.  

     5.Техническо оборудване.  

През предстоящия мандат ще се направи всичко възможно за закупуване на нови 

компютри и периферна техника за нуждите на учените и администрацията на института. 

На дирекционен съвет ще се обсъдят финансовите  възможности и начините за поетапно 

закупуване на такава техника.   

 6. Сграден фонд.  
Сградният фонд на ИРГР – Садово трябва задължително да бъде съхранен и 

ремонтиран. Предвиждам да бъде направен ремонт на сградата на генбанката – поставяне 

на изолация, ремонт на покрива и на прилежащите площи. Също така ще се търсят начини 

за ремонт на старите сгради на института, едната от които, както вече споменах, е 

паметник на културата и тяхното запазване е морално задължение на екипа на института. 

Ще се направи смяна на дограмите на трите стари сгради, подмяна на остарялата ел. 

инсталация, която аварира постоянно и е потенциално опасна. Ще се освежат фасадите на 

сградите, а при наличие на финансова възможност ще се направи саниране.  

 7. Социална дейност.  
Предвиждам ежегодно да се закупува работно облекло на служителите на ИРГР – 

Садово, което е залегнало като ангажимент на ръководството в Колективния трудов 

договор. Ще се търси възможност за закупуване на нов автобус за служителите, който 

отговаря на нуждите и е съобразен с мерките за безопасност. 
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 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение бих искала да кажа, че си давам ясна сметка, че програмата е доста 

амбициозна и предстои много работа. Но няма как да бъде друга предвид състоянието, в 

което се намира ИРГР – Садово към настоящия момент поради редица причини от 

обективен, но най-вече от субективен характер.  

Лично аз вярвам във възможностите на служителите, с общи усилия,  да възродим 

института до водещата позиция, която винаги е заемал в системата на ССА.  

Работя в ИРГР – Садово от 10 години, което е и много, и малко, но съм работила в 

сферата на Аграрната наука още от 1992г. (25 години), поради което съм добре запозната 

със структурата и начина на функциониране на тази система, както и имам натрупан 

административен опит. За този сравнително кратък срок в института успях да се запозная 

със структурата, дейността и екипа на всички отдели и звена. За този период успях да 

натрупам  административен опит чрез активното ми ежегодно участие в подготовката на 

годишните отчети, чрез активна помощ, която винаги съм оказвала на ръководството при 

оформяне на документи, справки и отчети, включително и на английски език. Поради 

предишния ми опит, още в годината на постъпването ми бях назначена като Ръководител 

на отдел „Международно сътрудничество и проекти”, а в началото на 2017 г. бях избрана 

за Научен секретар на Обединения Научен съвет (ИТТИ – Марково, ИРГР – Садово и 

ИРЕМК – Казанлък).  

Убедена съм, че този опит, който имам като администратор и учен ми дава 

достатъчно основание да участвам в конкурса за Директор на ИРГР – Садово и съм 

дълбоко убедена, че, с помощта на всички колеги, тази програма може да бъде 

реализирана в рамките на един мандат.  

 

      

      Изготвил: 

      (доц. д-р Катя Узунджалиева)  


