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I. Кратка информация за Института. 
 

Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ се 

намира в гр. Садово, разположен е в Централна Южна България и е на разстояние 16 

км от гр. Пловдив. Садово е административен център на Община Садово. 
 

История и настояще. 
  

Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков” в 

гр. Садово (ИРГР-Садово) е наследник на богата история и традиции в 

земеделската наука. Може би малцина знаят, но България с право трябва да 

се гордее с факта, че е петата държава в света, която започва да развива 

организирана земеделска наука. След като изследователят Бусенго открива 

първата земеделска опитна станция във Франция през 1935 година, неговият 

пример е последван и от Англия през 1843 година. По-късно през 1847 

година в Швеция се открива известната Свальовска опитна станция, а в 

Германия това става през 1852 година.  

В България,  през далечната 1882 г. към земеделското училище в 

Садово е създадено първото учебно опитно поле с добре обзаведени 

лаборатории (т.н. сервизи) и с това се поставя началото на земеделската 

наука в България. След почти двадесет години с заповед № 838 на 

тогавашното Министерство на земеделието се учредява самостоятелна 

Държавна земеделска опитна станция (ДЗОС), която  през септември 1902 

година е открита официално. За неин директор е назначен знаменития 

български учен Константин Малков -  един от корифеите на аграрната наука 

у нас. През годините името на ДЗОС неколкократно е променяно, като 

последното е ЗОС „Константин Малков”.    

Значително по-късно с правителственото решение за пребазиране на 

секцията по растителни и генетични ресурси (РГР) от Института по Генетика 

- София в гр. Садово, развитието на земеделската наука в региона получава 

нов тласък. Със Заповед № І-18 от 17.01.1977 г. на Министъра на 

земеделието и хранителната промишленост, преди повече от 40 години 

Опитната станция „К. Малков”, Станцията по сортоподдържане и 

семепроизводство в Садово и Секцията по генетични ресурси от ИГ-София 

се обединяват. Новото юридическо лице е  със седалище в град Садово и така 

се създава Института по интродукция и растителни ресурси (ИИРР). С този 

правителствен акт стартира и Националната програма по растителни и 

генетични ресурси (РГР) в рамките на проект BUL 0071/1977 -1986 г. на 

UNDP към ООН/ФАО.  Непосредствено след основаването си ИИРР-Садово 

започва да осъществява активна международна дейност. Благодарение на 

това България става съучредител на Европейската Програма по генетични 

ресурси (ЕCPGR). Научният колектив на Института в този период поддържа 

тесни контакти с Интернационалния Институт по Растителни генетични 

ресурси в Рим –Италия. 

Забележителен успех за ИИРР-Садово, който вече се е доказал  като 

водещо научно звено, е изграждането през 1984 г. на съвременно-оборудвана, 
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Национална Семенна генбанка за съхранение на РГР при контролирани 

условия. Това става възможно благодарение на финансовата подкрепа на 

ФАО. Този международен акт ускорява развитието на съвременната 

Национална програма за събиране, оценка и съхранение на растителните 

генетични ресурси в България. Институтът осъществява сътрудничество с 

редица международни  институции, като участва в Комисията по Генетични 

ресурси за прехрана и земеделие към ФАО/CGIAR, Eвропейската асоциация  

за изследвания в растителната селекция /Eucarpia/ и поддържа билатерални 

връзки с редица страни - Франция , Швейцария, Турция, Сърбия, Черна гора 

и др. 

Във връзка с преструктурирането на земеделската наука в България 

ИИРР –Садово  от 2001 г. е преименуван (ПМС 270/15.12.2000) в Институт 

по растителни генетични ресурси (ИРГР-Садово), с което неговата основна 

научна, приложна и обслужваща дейност изцяло се фокусира в областта на 

растителните генетични ресурси. Запазването на разнообразието от културни 

растителни видове и техните диви родственици чрез методите на ex situ 

съхранение в Националната генбанка е един от основните приоритети на 

Програмата по РГР в рамките на Европейската програма по РГР. В 

генбанката на института семенните образци се съхраняват в базова, работна и 

обменна колекции.  

Днес в структурата на ИРГР-Садово са включени 2678 da обработваема 

земя,  предоставени от Държавен поземлен фонд, от които 1050 da са опитни 

полета, а 1628 da са сеитбообортни площи и служат за производствено-

експериментална дейност. На територията на института се намират също 

биотехнологична лаборатория за тъканни култури, открита през 1989 г.,  

специализирана ботаническа градина функционираща от 2002 г. и 6 

лаборатории: по семезнание, фитопатология, биохимия, физиология на 

растенията, агрохимия и оценка качеството на зърното. 

 В Института се поддържат богата библиотека и музей. В тях са 

съхранени земеделски „реликви“ и исторически документи  описващи 135- 

годишната история на земеделската наука в Садово. 

От създаването на Института през 1977 г. до настоящия момент 

колективът неуморно работи за издигане нивото на аграрната наука. Събрана 

е изключително богата база данни, чиято цел е да подпомага научно-

изследователската дейност в цялата страна. Осъществява се  и активен обмен 

на растителни  генетични ресурси с много страни. Съвместно са изпълнявани 

и се изпълняват научно-изследователки проекти със страни като Швеция 

(SEEDNet),  Китай,  Швейцария, Италия (IBPGR), Корея, Словакия, Сърбия, 

Македония, Турция, Унгария, Германия, и др. През 2015 г. ИРГР става член и 

на EPSO - European Plant Science Organisation. 

Генбанката в ИРГР-Садово, която е най-голяма по рода си на 

Балканския полуостров се явява централен депозитар на растителния 

генофонд на България и изпълнява научна програма за дългосрочно 

съхранение на семенна зародишна плазма. В нея се поддържат в колекции 

над 62 000 образци, от които 43 147 при условията за дългосрочно 
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съхранение. От цялото това разнообразие 13 269 образци са с български 

произход. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 600 

растителни вида. Поддържаната в генбанката колекция е публикувана в 

Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси EURISCO 

(http://eurisco.ipk-gatersleben.de).  

 Институтът в Садово предлага на партньорите в България и чужбина 

възможности за свободен обмен на растителна генплазма,  регистрация и 

безплатно „ех situ“ съхранение на растителни образци (диви видове, местни 

форми, сортове  и селекционни линии). Институтът ежегодно извършва 

безвалутен обмен на семена с повече от 100 генбанки  и ботанически градини 

в света. 

Селекцията в ИРГР-Садово е известна с постиженията си не само в 

миналото, но тази традиция е съхранена и днес. Научният колектив на 

Института продължава с достойнство по пътя на предшествениците – 

селекционери. За 135 години земеделската наука в Садово е дала на 

производителите общо 148 сорта при 28 култури, от които пшеница - 45 

сорта;  фъстъци - 12 сорта; ориз-11 сорта; сусам 11 сорта, грах - 6 сорта, 

домати - 5 сорта и редица други. Доказателство за качеството на научните 

разработки на учените е, че  12 от създадените в Садово сортове са приети за 

национални стандарти.  В ИРГР се извършва сортоподдържане на 43 сорта  

от 15 култури включени в Официалната сортова листа „А“ на Република 

България. 

Списъчния състав на Института се състои от 99 служители. Научните 

работници в края на 2017г.  са 27. Един с академична длъжност „професор”, 

6-ма са „доценти”, 6-ма са „главни асистенти“ и останалите 13 са 

„асистенти“. От научния колектив с образователната и научна степен 

“доктор” са 19 души. В ИРГР-Садово има квалифицирани научни кадри и 

добра материалната база за провеждане на учебни практики, преддипломни 

стажове на студенти и ученици. Създадени са благоприятни условия за 

ръководство на докторанти и дипломанти по различни направления в 

земеделската наука. Институтът е акредитиран да подготвя редовни и 

задочни докторанти по научната специалност – „Селекция и 

семепроизводство на културните растения” с шифър 04.01.05.  

За изминалите 40 години в Института са защитени над 50 дисертации 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Защитени са и 

10 дисертации за придобиване на научното звание „Доктор на 

селскостопанските науки“.  За същия период от научния колектив са 

подготвени над 2100 публикации, в.т.ч. монографии, научни статии, доклади 

за участие в международни и национални симпозиуми и конференции, както 

и редица научно-популярни брошури. Колективът на ИРГР „К. Малков”  е 

участвал в изпълнението на над 30 национални и 51 международни проекти. 

Днес, учените от ИРГР-Садово работят в унисон с националния 

приоритет за повишаване на динамичността, резултатността и ефективността 

на научно-изследователската и развойна дейност в полза на икономиката и 

обществото. Тук, в Садово, се провежда мащабна научно-изследователска, 

http://eurisco.ipk-gatersleben.de/


5 
 

образователна, приложна и консултантска дейност. Благодарение на 

ентусиазирания и всеотдаен творчески колектив, ИРГР„Константин Малков“ 

заслужено си е завоювал позиция, като един от емблематичните Институти в 

системата на ССА.  

Организационна структура и направления на научно-

изследователската и приложна дейност на Института. 
В административно отношение след приемане на новите промени в 

Закона за ССА през 2018 г., Институтът юридически е пряко подчинен на 

Селскостопанска академия и е с автономен бюджет. Научната и научно-

приложна дейност на ИРГР-Садово e обвързана  с  Националната стратегия 

за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030 г.)  

и  е структурирана в три сектора: наука, производствено-експериментална 

база (ПЕБ) и финансово-счетоводен и администрация. 
 

 Сектор Наука 

Изследователските направления в които колектива на ИРГР-Садово 

реализира научния си потенциал са:   

 Научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на 

растителните генетични ресурси. 

 Селекционно-генетични изследвания за създаване на нови високо-

технологични сортове пшеница, тритикале, фъстъци, сусам, ориз и др.  

 Прилагане на биотехнологични методи в селекцията и устойчивото 

използване на растителните генетични ресурси. 

 Създаване на съвременни технологични продукти и внедряването им в 

земеделската практика 

Приоритетите  на ИРГР и на ССА в научноизследователската дейност 

се реализират чрез изследователски програми изпълнявани от следните  

научни звена (направления): 

   Растителни генетични ресурси 

   Селекционно-генетично направление 

   Растително-биотехнологично направление 

   Качество на сортовете и семената 

В помощ на научната, внедрителската и търговска дейност на 

Института е създадено и Бюро за научно обслужване и маркетинг (БНОМ). 
 

Растителни генетични ресурси. 

Изследванията в областта на растителните генетични ресурси са насочени 

към събиране, проучване и съхранение на растителния генофонд от 

културната, местната и дива флора и осигуряване на лесен достъп до 

използването им. Разработване на теоретични и приложни методи за 

опазване и съхранение in situ,  ex situ, in garden, in farm и  in vitro  на 

растителното разнообразие от местни форми на културни растения и тяхните 

диви родственици;  

Основните научноизследователски дейности по РГР влючват: 

 Обогатяване на колекциите с нова растителна генетична плазма; 
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 Комплексна оценка на РГР; 

 Поддържане на РГР; 

 Съхранение на растителната генплазма; 

 Документация на РГР; 

 Използване на растителното разнообразие. 

 Институт „К. Малков“ е национален коодинатор и носи отговорност за 

цялата дейност по опазване на РГР извършвана в нашата страна. 

Растителните генетични ресурси (РГР) са част от биологичното 

разнообразие, национално богатство и основен ресурс за повишаване 

благосъстоянието на хората.  В ИРГР се работи по специална Програма, 

която е неразделна част от Националната програма по изучаване и опазване 

на генетичните ресурси. Основните дейности, чрез които Институтът 

реализира своята мисия по опазване на растителните и генетични ресурси са 

подчинени на следните приоритети: 

o Дълготрайно съхранение и устойчиво използване на РГР, 

o Поддържане видовото и сортовото многообразие от местни РГР 

във времето и пространството.  

o Развитие на земеделието и постигане екологичния баланс при очакваните 

изменения на климата. 

Всички тези направления на проучване  са обвързани с подписаните от 

правителството договорености, международните стандарти и националните 

интереси на страната ни. Изпълнението на Програмата по опазване на РГР  

включва дейности по събиране, изучаване и съхранение в ex situ, in vitro и in 

situ  колекции и по възможност on farm. 

Растителните генетични ресурси съхранени в генбанката в Садово, 

включват разнообразен по статус растителен материал. Научния колектив е  

перманентно ангажиран  с изпълнение на научната програма за дългосрочно 

и средносрочно съхранение на зародишна плазма, чрез семена при 

контролирани условия, като се спазват стандартите на ФАО (1980, 1995, 

2014). 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. 

В генбанката на ИРГР се извършва обогатяване на колекции от основни 

растителни видове със зародишна плазма от различен произход и тип на 

материала. Прави се и инвентаризация на растителните генетични ресурси в 

другите институти на страната, като се изготвя документация за наличното 

растително разнообразие и съхранената зародишна плазма при различните 
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групи култури. Извършва се и перманентна оценка на образците  по 

унифицирани класификатори и стандарти на ФАО и Европейската програма 

по растителните генетични ресурси.  

В ИРГР призванието на учените работещи в тази област е - чрез 

съхраняване на наличните и новосъздадени генетични ресурси да осигурят на 

бъдещите поколения възможности за създаване на нови, адекватни на 

климатичните изменения сортове, с които да се постигне устойчиво 

земеделие и просперитет на обществото. В резултат на тяхната целенасочена 

дейност последователно са проучени голям брой от представителни 

екоситеми от българската флора в 18 флористични райони. Идентифицирани 

са и са постъпили за съхранение в ботаническата градина над 400 ценни 

растителни образци, типични за разнообразието в проучваните райони и 

подходящи за използване по целесъобразност. Ежегодно по програмата се 

извършва обмен на РГР в рамките на 1000 -1100 образци с  над 100 адреса в 

страната и чужбина. 
 

В селекционно-генетичното направление активно се работи по 

няколко селекционни програми за създаване на конкурентни, 

висококачествени сортове пшеница, тритикале, ориз, овес, ръж, фъстъци, 

сусам, грах, нахут, домати, пипер, патладжан, салата и др. Успоредно с това 

се разработват и технологии за отглеждане на новите сортове.  

 Програма по пшеницата.  

Целенасочената селекционно-подобрителна работа при пшеницата в 

България започва през 1902 като част от научната програма на Първата 

земеделска опитна станция в Садово, чийто провоприемник днес е Института 

по растителни генетични ресурси. За своята 115 годишна история, селекцията 

при пшеницата присъства неизменно в програмите на научните институции, 

съществували на територията на Садово. Работено е по всички известни 

класически методи, създадени са и внедрени в практиката 42 сорта 

обикновена зимна пшеница, както и нова генетична плазма, притежаваща 

ценни стопански признаци. Едно от върховите постижения на 

селекционерите е създаването през 1973 г. на уникалния сорт Садово 1, който 

повече от 40 г. е несменяем стандарт при пшеницата в България. 

 Нов приоритет на тази програма е проучването и създаването на 

високодобивни и с високо качество сортове зимна обикновена пшеница и 

тритикале с по-добра екологична пластичност, и подходящи за „сухите“ 

райони на страната. Селекционните материали се проучват и оценяват във 

физиологично, биохимично, фитопатологично, агрохимично и технологично 

отношение.  

 Програма по интродукция, селекция и технология на нови сортове 

фъстъци и сусам.  

Тази програма също има вековна история и завидни постижения. В 

България, научно-изследователска програма по селекция на фъстъци и сусам 

се изпълнява единствено в ИРГР – Садово. Основните насоки в които тя се 

изпълнява са: 
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o Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъци и сусам  

o Създаване на ранозрели, високодобивни, устойчиви на болести, с добри 

стопански качества сортове фъстъци и сусам, подходящи за механизирано 

отглеждане и прибиране.   

o Интродуциране и проучване на нови сортове фъстъци и сусам за целите 

на селекцията и производството.   

o Разработване и усъвършенстване на отделни звена от технологията на 

производство на фъстъци и сусам. 

        В Европа 90% от площите върху които се отглеждат фъстъци се намират 

в България. При тази култура, в резултат на продължителна селекционна 

дейност са създадени сортове фъстъци Кремена, Калина, Росица, Орфей и 

Садово 2609 притежаващи висока продуктивност, ранозрелост, комплексна 

устойчивост на гъбни болести, балансиран химичен състав, добри вкусови 

качества и устойчивост към карбонатна хлороза.  Като израз за високите 

качества на новите сортове е признанието на сортовете Калина и Садово 2609 

за държавни стандарти.   

При сусама, през 20 век е създаден сорт Милена, отличаващ се с висока 

продуктивност, ранозрялост, устойчивост към бактериални и гъбни болести, 

и притежаващ едри семена. Обаче през последното десетилетие селекцията 

на сусам бележи значителен подем. От получените в предходните години  

линии с неразпукващи се плодни кутийки, с добра продуктивност и 

устойчивост на болести, са създадени и регистрирани  в Патентно ведомство 

на България още 3 нови сорта сусам: Аида, Валя и Невена, които са пригодни 

за механизирано прибиране.  Разработена е и нова технология за 

механизирано прибиране на реколтата от сусам. Сортове и технологията са 

признати и наградени от експертни комисии, като иновации в земеделието.  

 Програма по интродукция, селекция и агротехника на ориза в 

условията на фермерско земеделие. Тя се реализира в следните направления:  

- Интродукция и проучване на нови перспективни линии и сортове ориз 

от световната селекция, подходящи за отглеждане в условията на България и 

носители на ценни стопански признаци необходими за целите на селекцията. 

- Създаване на високо продуктивни сортове ориз с повишено качество на 

зърното. 

- Интродуциране и създаване на по-ниско енергоемки сортове,  които се 

характеризират с понижен разход на хранителни елементи за образуване на 

единица продукция.  

- Проучване устойчивостта на ориза на икономически важни гъбни 

патогени в процесите на селекция, интродукция и в условията на интензивно 

отглеждане.   

В България, активна научна дейност, свързана със селекцията на ориз, се 

извършва единствено в ИРГР- Садово. В производството успешно се 

извършва внедряване на създадените по тази програма български сортове 

ориз – Пловдивски 22, Искра, Милкана, ИРГР Дани, Аваля и  ИРГР Вики , 

като последният сорт през 2012 г. е отличен с две  награди и е признат за 

иновационно постижение на Института.  Селекционирани са и сортове ориз 
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притежаващи много добри стопански показатели – Аваля , ЛМ-БП, и др. 
 

Растително-биотехнологично направление  

Научния колектив извършва фундаментални и научноприложни 

изследвания, като използва съвременни биотехнологични методи и техники. 

Основните научни направления са:  

 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 и ориз чрез методите на ембрио и 

антерните култури 

Провеждат се и методични изследвания за удължаване срока на 

съхранение на образците и разработване на техники за извличане на ценни 

химически съединения (суспендиални култури) от растителни видове от 

българската и чужда флора. В резултат на съврементите технологични 

подходи тук са създадени сортове с ценни стопански качества. Получена е 

колекция от 96 линии мека пшеница на база на сома и гаметоклонална 

изменчивост. 

         В лабораторията се съхраняват в in vitro условия следните култури: 

картофи – 96 генотипа, лоза – над 100 сорта и 5 сорта подложки, 14 сорта 

мента, 27 диворастящи лечебни и декоративни видове и др. 
 

Качество на сортовете и семената  

Създадените в ИРГР„ К. Малков”  сортове от различни растителни 

видове са се наложили на пазара и са търсени от фермерите заради техните 

доказани качества и автентичност. В Института ежегодно се извършва 

сортоподдържане на над 40 сорта от 13 култури включени в официалната 

сортова листа „А” на Република България. Сортовете и произвежданите 

предбазови, базови и сертифицирани семена от една страна, са под контрола 

на селекционерите, а от друга и от органите на ИАСАС. Затова цялата 

дейност и отговорност за качеството на „научните продукти“ (семена) е 

делегирана на колектива работещ в това направление.  В схемите за 

сортоподдържащата селекция са заложени сортове от следните култури: 

пшеница, ечемик, ръж, фъстъци, грах, нахут, леща и градински фасул. 

Приоритетно място в сортоподдържането е отредено на житните култури. 

Техният относителен дял е най-висок – 16 сорта пшеница, 2 ечемик и 1 сорт 

ръж. Ежегодно при тези култури се произвеждат над 20 тона семена от СИП 

– I
-ва

 и   II
-ра

 година. 

При бобовите култури сортоподдържане се извършва при 4 сорта 

фъстъци, 3 сорта грах и по 1 сорт от културите: нахут, вигна и бурчак.  В 

района на гр. Копривщица се извършва и сортоподдържане на  повече от 400 
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образци (линии и сортове картофи). 

         Научно обслужване и приложна дейност 

За изпълнение на тази важна за Института дейност е създадено Бюро за 

научно обслужване и маркетинг – БНОМ. Това е звеното, чрез което се 

изгражда визията на научните постижения на ИРГР – Садово. Чрез Бюрото 

Институтът извършва реализацията на научните си продукти .  

Основните функции на БНОМ са: 

 Извършва внедряване на създадените в Института сортове и 

технологии.  

  Организира изложби, курсове, демонстративни полета, открити дни, 

кръгли маси и подготвя рекламни материали (в пресата, радиото и 

телевизионни изяви, и на сайта на ИРГР).  

 Извършва  маркетингови проучвания, участва в планиране на видовата 

и сортовата структура на произвежданите в Института семена.   

 Изготвя лицензионни договори, предоставя семена на фермери, 

кооперациип и др., като ги обезпечава и  с технологии за отглеждане на 

създадените в Института сортове.  

 Извършва продажби и консултации по основните направления на 

внедрителската дейност на ИРГР.  

 Координира дейността на ИРГР със звената за научно обслужване в 

системата на ССА и Централната и Областните служби за съвети в 

земеделието.  
 

 Производствено-експериментална база (ПЕБ) 

Този сектор се състои от две звена: Отдел семепроизводство и Отдел 

механизация и транспорт. Основните  задачи на ПЕБ са: 

 Да осигурява нормални условия за извеждане на научно-

изследователските дейности върху земите от ДЗФ предоставени на ИРГР-

Садово и допринася за укрепване на финансовата стабилност на института.  

 Да съдейства за реализиране на  сортовата политика и 

стратегията за развитие  на института чрез извършване на сортоподдържане, 

семепроизводство и сеитбообращения върху останалите площи. 

 Да извършва съпътстващи дейности (ремонти, поддръжка на 

МТБ и др.)  

          Отдел семепроизводство.  

        Сортоподдържането е начално звено в семепроизводството и 

представлява система от мероприятия, предназначени да запазят сортовете от 

израждане и да съхранят генетическата им структура в процеса на 

семепроизводството. Затова, основния приоритет на този отдел е да обезпечи 

производство на автентични, елитни семена (категории ПБ, Б и С1) и 

посадъчен материал, необходими за задоволяване нуждите на фермерите у 

нас и в чужбина. През 2018 г. по план ще се извършва сортоподдържане на 

11 сорта на ИРГР-Садово.  

         Най-голямо количество сертифицирани семена (над 200 тона) през 2017 

г.  са произведени при зърнено-житните култури (табл.1). От сетбения план 
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на ПЕБ (табл.2) се вижда, че  тази тенденция ще се запази и през 2018 г. 

                                                                                                             Таблица 1. 

Произведени семена в ИРГР-Садово през 2017 г. 

№ 

Култури 

Категории  

 ПБ  

(kg) 

Б   

(kg) 

С1 

(kg) 

С2 

(kg) 

Общо 

(kg) 

I Зърнено-житни 15620 76900 94810 16500 203 

830 

1 Пшеница 9100 65200 72300 16500 163 

100 

2 Ечемик 3520 - - - 3 520 

3 Тритикале 1000 10000 15400 - 26 400 

4 Овес - - 7110 - 7 110 

5 Ръж 300 1700 - - 2 000 

I I Бобови 960 4000 13274 - 18 234 

1 Грах 400 2000 10000 - 12 400 

2 Фъстъци 560 2000 3274 - 5 834 

 

                                                                                               Таблица 2. 

План за производство на семена и продукция в ПЕБ през 

вегетационната  2017- 2018 г. 

№ Култура Площ (дка) 

1 Пшеница 1375 

2 Ечемик  35 

3 Тв. пшеница 35 

4 Тритикале  109 

5 Овес 60 

6 Ръж 30 

7 Еднозърнест лимец 15  

8 Двузърнест лимец 4 

 Зърнено-житни общо:                  1663 

9 Грах 330 

10 Нахут 80 

11 Фъстъци 120 

12 Сусам 50 

13 Слънчоглед 

(сеитбооборот) 

400 

 Общо  2643 

14. Угар (сеитбооборот) 296 

 

Необходимо е да се посочи, че получените количества семена през 

2017 г. все още са значително под възможностите на ПЕБ. Донякъде имаше 

обективни причини, като закъснялата сеитба през 2016 г. и неблагоприятните 

метеорологични условия през 2017 г., когато в период от два месеца 
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предхождащ жътвата на есенните култури в гр. Садово падналите валежи 

бяха силно редуцирани и очаквания ефект от тях бе незначителен. 

Аналогична ситуация имаше и в сеитбооборотните полета при маслодайния 

слънчоглед, отглеждан за стокова продукция. Към тези обстоятелства трябва 

да се добавят и честите аварии на техниката в ПЕБ, което силно 

затрудняваше стриктното спазване на технологичната дисциплина.  
 

Отдел механизация и транспорт. 

Колективът на този отдел работи на границите на възможностите си 

поради факта, че наличния машиннотракторен парк е морално остарял, 

неефективно окомплектован и поддръжката му с малки изключения, струва 

все по-скъпо. Основната навесна техника, както и повечето от използваните  

трактори са с история над 30 години и спокойно могат да се пре-

категоризират, като експонати към музея на земеделската наука в ИРГР. 

За повишаване на икономическите показатели от дейността на този 

отдел е необходимо да се въведе допълнително материално стимулиране и да 

се засили извършвания от ръководителя на ПЕБ системен контрол върху 

провежданите агротехнически мероприятия. Обаче, без да се предприемат 

действия за системно обновяване на машинотракторния парк, иконо-

мическата ефективност няма да се повиши повече от едно „средно“ ниво.  

Към този сектор е наложително спешно да се закупят една нова 

щангова пръскачка, обръщателен плуг и нов трактор „Белорус“ – 105 к.с.. 

Само чрез бързото осъвременяване на наличната техника ще се повиши 

ефективността от извършваните дейности. Така ще се подобрят условията за 

получаване на повече и с по-добро качество продукция. 
 

 сектор  Финансово-счетоводен и администрация  
 Финансова дейност на Института 

От ретроспективния анализ на основните финансови показатели (справка 

1) се вижда, че основните приходи от реализация на научни продукти и 

услуги в ИРГР-Садово варират в интервал от 152 000 лв. (2009г.) до  

410 000лв. (2014г.). Тези две суми са съответно минималната и максимална за 

9- годишен период. Забелязва се и отрицателна тенденция на годишните 

приходи от извънпланови  проекти. Тя е логическо следствие от 

едновременното пенсиониране преди 6 години на 7 хабилитирани 

сътрудника. 

Неблагоприятно влияние върху финансовото състояние на института 

оказват ограничените субсидии, необходими за изпълнение на заложените в 

плановите проекти дейности, свързани с наука. От 2007 г. в института няма и 

целеви постъпления за поддържане на РГР. Периодичното увеличение на 

минималната заплата и ежегодно повишаващите се разходи за прослужено 

време изискват допълнително субсидиране, тъй като разходите за външни 

услуги косвено се повишават (охрана и др.).  

Средния минимум на разходите за издръжка на института и изплащане 

на възнаграждения на персонала, в.т.ч. осигуровки, данъци и 
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административни такси през указаните години  е около 1 400 000 лв. 

                                                                            Справка 1. 

Информация за приходи и разходи  в ИРГР-Садово 

Години 

Приходи 

Общо 

Разходи 

Общо 

Проекти 
Производ-

ство, услуги 
и др. 

ФРЗ Други 

2009 184 189 152 812 337 001 1 084 710 310 072 1 394 782 

2010 93 463 213 108 306 571 1 090 652 353 331 1 443 983 

2011 92 528 379 636 472 164 1 055 495 357 798 1 413 293 

2012 64 513 221 302 285 815 886 366 441 566 1 327 932 

2013 18 040 357 710 375  750 986 413 575 257 1 561 670 

2014 5 040 410 031 415 071 886 744 641 147 1 527 891 

2015 25 712 207 689 233 401 814 462 487 812 1 302 274 

2016 23 178 264 394 287 572 875 849 476 533 1 352 382 

2017 19 480 234 140 254 062  917 576  450 628  1 368 196 
 

                                                                                       Справка 2. 

Разходи през 2017 г. в ИРГР-Садово 

 № Разходи по пера лева 

1. Заплати и възнаграждения за персонала  739 880 

2. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 13 229 

3. Изплатени суми СБКО 17 740 

4. Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение 4 757 

I. Всичко (1+2+3+4) 775 606 

5. Осигурителни вноски от работодател ДОО, ЗО и ДЗПО 141 970 

 Всичко  917 576 

III. Издръжка 495 753 

1. Материали 171 091 

2. Вода, горива и ел. енергия 107 963 

3. Разходи за външни услуги 199 054 

4. Командировки в страната 5 673 

5. Краткосрочни командировки в чужбина 6 051 

6. Застраховки 5 911 

7. Разходи за глоби, неустойки  и др. 10 

IV. Платени данъци, такси и административни санкции -58 366 

1. Платени държ. данъци, такси наказателни лихви и др.,     -70 459 

2. 
Платени общински данъци, такси наказателни лихви, 

админ. санкции (данък сгради и др.) 
12 093 

V. Членски внос 7 401 

VI Придобиване на ДМА 5 832 

1. Придобиване др.оборудване, машини и съоръжения  5 832 

 
Всичко разходи  1 368 196 

 

Сред направените в института през 2017г. разходи (справка 2.) с най-

голям относителен дял са разходите за заплати и възнаграждения за 
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персонала по трудови правоотношения - 739 880 лв. На второ място са  

разходите за издръжка на института,  като определящи сред тях са първите 3 

пера:  разходи за материали,  за  вода, гориво и ел. енергия и услуги към 

външни организации  и те съставляват общо – 478,108 лв.                                                         

ИРГР- Садово приключва 2017 г. със задължения към контрагенти 

възлизащи на  32 194 лв. От тях основната част са за покриване на дейности 

свързани с издръжката на Института. Очакваните постъпления в края на 2017 

година (просрочените вземания на Института от клиенти -  всички са от 

системата на ССА) са в размер на 30 530 лв. Спрямо предходната година тази 

сума е намаляла с около 15%.   

Забележка: „Преходният остатък“ (от семена и стокова продукция)  в 

края на декември 2017 г.  в силоза на института по приблизителни пазарни 

цени е около 90 000 лв,  но той ще се отчете като приход за следващата 2018 

г.                                                                                      

В справка 3 са посочени източниците на формиране на постъпления, 

използвани за извършване на основните дейности в ИРГР-Садово през 

изминалата година.  При анализ  на приходите и разходите (спр. 1., 2. и 3) се 

забелязва, че е необходимо активно да се търсят възможности за увеличаване 

на собствените приходи, като се акцентира и върху изготвянето на повече 

проекти към МОН, Програми към ЕС, към ФАО и др.  
                                                                                             

                                                                                               Справка 3         

                    Източници на средства за покриване на извършените 

в ИРГР –Садово разходи  през  2017 г. 
 

1.  Собствени приходи     254 062  лв. 

2.  Субсидии от бюджета ( ССА)     839 905  лв. 

3.  Дарение     2 000  лв. 

4. Приходи по проекти (ФНИ, МОН)     19 480  лв. 

5. 
Субсидии от ДФЗ СЕПП, Протеинови 

култури, М11, М12, М13, зелени СПП 
     135 315  лв. 

6. Субсидии от ДФЗ – ДП акциз       8 318  лв. 

 

 

Състоянието на материално-техническата база, анализът на 

финансовите  параметри  макар и непълен и липсата на целево финансиране 

за РГР, които са основен приоритет за института, категорично показват, 

че финансовата ситуация в Института през последните  години е 

обезпокоителна и трябва да се търсят различни възможности за нормално 

функциониране и ускорено развитие на изследователската организация. 
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II. Визия за развитие и управление на Институт по 

растителни генетични ресурси „Константин Малков“- Садово 
(2018-2022 г.) 

 

Всяка стратегия за развитие по-принцип се изготвя в дългосрочен план. 

Моята основна визия за бъдещето на  ИРГР- Садово, след изминалите 4 

години  остава  почти  непроменена и още по-реално осъществима, особенно 

след приемането през 2018 г. на новия закон за ССА: 

        Постигане на устойчив научен потенциал (35-40 % хабиритиран научен 

състав). Създаване на условия предразполагащи извършването на научни 

изследвания на световно равнище - нови партньорства в.т.ч. и обновена след 

10-12 години материално-техническа база.  

        Преобладаващото финансиране на научноизследователската дейност в 

Института да се осигурява от  извънпланови проекти, с бюджети от МОН,  

ЕС  и  други организации.  Допълнителни бонуси към финансирането ще се 

реализират по направление на интелектуалната собственост (сортове и 

технологии), договори за внедряване, приходи от производството на семена и 

продукция, съпътстваща научноизследователската дейност и извършване на 

услуги. Ще се засилва акцента върху индивидуалния принос на отделния 

учен за  укрепването на финасовата стабилност и имиджа на ИРГР, като една 

от емблематичните  научноизследователски организации в системата на 

ССА.  

За постигане на тази визия е необходимо да продължи реализирането 

на следните цели: 

Дългосрочни:  

 Повишаване научния капацитет и създаване  на адекватни 

условия за осигуряване на високо, съизмеримо с Европейските стандарти 

качество на научните изследвания.  

 Постигане на устойчиво научно и икономическо развитие чрез 

интернационализация  на научната и приложна дейностти на Института 

 Създаване на научна, просперираща  категория от учени, с нови 

възможности за израстване в личен и финасов план. 
 

Краткосрочни:  По-голяма част от тях са осъществими в рамките на 

един – два мандата и са градивни елементи по пътя на изграждане на 

начертаната дългосрочна визия. През следващия 4-годишен период 

приоритетните цели са: 

 Повишаване нивото на научноизследователската дейност в ИРГР в 

съответствие с Европейските и национални приоритети и стратегически 

задачи произтичащи от наблюдаваните глобални процеси.  

 Задълбочаване научноизследователската и приложна дейност в 

областта на растителните генетични ресурси  в национален и международен 

мащаб (Global Action Plan,1996,Националната стратегия за опазване на биоразно-

образието (1998), Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 (МОСВ), 

както  и Общоевропейската стратегия за опазване на биоразнообразието 2011-2020.).  
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 Интензифициране на научноизследователската дейност на колектива 

чрез активно участие в разработването на извънпланови - национални и 

международни проекти към различни програми на Европейската общност, и 

трансфер на научни методи и познания.  

 Перманентно съдействие на учените за ускорено израстване на по-

младото поколение и укрепване на научния колектив, ликвидиране 

несъответствието между възраст и научни звания на академичния състав.   

 Формиране на “Европейско мислене” сред членовете на научния 

колектив и издигане престижа на научната дейност в обществото. 

 Перманентно повишаване квалификацията на целия персонал. 

 Оптимизиране на възрастовата структура на учените и подобряване на 

трудовия микроклимат.   

 Стремеж към обновяване материалната база на института и 

повишаване материалното благосъстояние на колектива.   

 Подобряване на организационната структура и икономическите 

показатели на производствено-експерименталната база.  

 Търсене на възможности за нови партньорства и реализиране на 

проекти свързани с биологичното разнообразие, необходимостта от 

опазване на природата и производството на чисти и здравословни растителни 

продукти. 

 Затвърждаване сред членовете на колектива духа на взаимна 

толерантност към пол, етническа и религиозна  принадлежност и други 

междуличностни взаимоотношения.  

 Работа сред общественността за формирането на адекватна 

екологична култура и поведение към опазване на биологичното 

разнообразие. 

 Ориентиране към перманенти дейности за приобщаването на 

националното растително богатство към европейските и световни запаси 

от растителни генетични ресурси в съответствие с набелязаните цели за 

биологичното разнообразие от  Аичи до 2020 г. 

1. Организация на управление 

В структурата на управление на ИРГР кардинални промени не се 

предвиждат. И в бъдеще ръководството ще се осъществява съобразно 

действащите правилници и необходимостта от оперативност на 

процесите. Като действащи органи предвиждам: 

 Общо събрание на учените - Присъства целият наличен, научен колектив, 
като основен колективен орган на управление, който взема стратегическите 
решения свързани с всестранната дейност на Института. Провежда се при 
необходимост, но не по-рядко от 3 – 4 пъти в годината.  

 Научен съвет – В института в Садово НС се формира от хабилитирани 

лица- представители на ИРГР, ИТТИ-Пловдив и ИРЕМК-Казанлък. 
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Статистиката за изминалите 4 години показа, че е необходимо НС да  

заседава не по-рядко от 10 пъти в годината, по предварително изготвена и 

утвърдена от членовете на съвета програма.  

 Дирекционен съвет - Разширен състав - включва всички ръководители 

на звена, председателя на Общото събрание на учените  и представители 

на синдикатите. Свиква се при необходимост от административна 

информираност на колектива на института. ДС има и съвещателни функции 

при вземане на важни решения свързани с текущите дейности на Института. 

Ще продължава да заседава не по–рядко от 1 - 2 пъти месечно. При 

необходимост от спешно вземане на решения, свързани с изпълнението на 

научната и производствено-експериментална дейност ще се свиква по 

изключение в съкратен състав, определен със заповед на Директора.   

 Временни експертни съвети и комисии - ще се съставят по 

необходимост и по-искане от страна на Министерства, агенции и др. след 

одобряване на предложените кандидатури.  

2. Структурни промени 

През последните две-три десетилетия списъчния състав на Института  

значително намаля. Промениха се и основни приоритети в научно-

изследователската дейност. Считам за уместно четирите научни направления 

(отдели) в ИРГР да продължат да функционират по утвърдения начин,  но 

предвиждам определени промени свързани с подобряване дейността на 

лабораториите: 

 Преоценка състоянието на наличната в лабораториите апаратура и 

изготвяне план за рационалното и обновяване и използване.  

 Обмисляне възможността към Силоза да се оборудва малка 

лаборатория за експресни анализи на семената. Така ще се подобри 

ефективността на работа на звеното и качеството на съхранение на семената. 

 В лабораторията по биохимия е необходимо спешно дооборудване на 

част от наличните камери и активното им използване.  

Научния колектив на биолабораторията е млад и е необходимо да бъде 

подкрепен  ускорено да усвои и методите на научноизследователска дейност 

в областта на генетичните изследвания и по специално в областта на 

използването на генните маркери. В това направление в световен мащаб има 

значителни финансови ресурси (проекти и грантове) и е необходимо да се 

мисли в настоящия момент и в перспектива за привличането на част от тях 

към ИРГР. Това ще спомогне за осигуряване надеждна защита на част от 

новосъздаваните в ИРГР-Садово сортове. 

За останалите структурни единици на Института (ПЕБ, силоз и 

финансово административния отдел) в краткосрочен план не се предвиждат 

промени. 

3. Научен състав  

Към 31.12.2017 г. учените на основен трудов договор в ИРГР – Садово 
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са 27.  От тях хабилитирани  - 7,  от които  1 – „професор” и 6 - заемащи 

академичната длъжност „доцент”. Нехабилитираният академичен състав 

наброява  20 учени: гл. асистенти – 6   и   14 асистенти , от които 6   са с 

образователната и научна степен „доктор”. Двама от учените са зачислени в 

„свободна „ докторантура. 

През  2017 г. средната възраст на академичният състав в ИРГР е 45 

години, при следната възрастова структура: до 35 г. - 1,  от 36-45 г. - 17,   от  

46-55 г. - 5,  от  50-60 г.  - 2  и над 60 г. - 1 учен (табл.1).   

От поместените в таблицата данни за възрастовата структура на 

научния персонал се забелязва известено разминаване между възраст и 

академичен статут  на кадрите. Броят на младите учени до 35 години е само 1 

и това е твърде притеснително. В случая се наблюдава сериозен дисбаланс по 

отношение на младите кадри. Необходимо е предприемане на спешни мерки 

за привличане на млади учени в.т. ч. и  хабилитираните учени в ИРГР-Садово 

да се ориентират към ръководство на редовни, млади кадри. По-лоша е и 

количествената  характеристика на учените в възрастовата група от 50 до 65 

години – само 5-ма. 

                                                                                                         Таблица 1. 

         Възрастова структура на научния колектив -  към 31.12.2017 г                                                           

Възрастови групи 

Години 

Общо 
до 35 36-45 46 - 55 56- 60 

над 

60 

А
к

а
д

ем
и

ч
н

а
  
д

л
ъ

ж
н

о
ст

 
  

Професор, д-р - - - - 1 1 

Доцент, д-р 0 3 2 1 0 6 

Гл. ас., д-р 0 4 1 0 1 6 

Гл. асистент 0 0 0 0 0 0 

Асистент, д-р 1 4 0 0 0 5 

Асистент 0 6 2 1 0 9 

Общо: 1 17 5 2 2 27 

% 4% 63% 19% 7% 7% 100% 

 

От голямо значение е факта, че над 50% от учените попадат в един 

възрастов диапазон от 10 години. Те са в най-активната си творческа възраст 

и формират основното научно ядро, което е надеждна гаранция и добра 

основа за бъдещо израстване на един солиден научен потенциал осигуряващ 

стабилност на института през следващите 10-15 години.  

Не считам за нормално в колектива да има аситенти, които след 40-45 

годишна възраст да не са придобили ОНС „Доктор“.  

Моето виждане за оптимизиране на  възрастовата и научна структура в 

Института е, че трябва в следващите 3-4 години хабилитирания пресонал да 

се ориентира към ръководство на млади учени и за тази цел да се приемат 

поне 3 млади докторанта за нуждите на ИРГР в следните направления: 

 Биологично отглеждане на земеделски култури – 1бр. 
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Биопроизводството е перспективен и все още незает пазарен сегмент не само 

в страните от ЕС, но и в цял свят. Неоходимо е и постепенно увеличаване 

размера на сертифицираните за биоземеделие площи.  

 В областта на РЗ (ентомолог) – 1бр.  

 По сортоподдържане и семепроизводство - 1 бр. Задължително е 

да има един млад учен-специалист, който да се обучи и да съдейства за  

разширяване  дейността в тази важна за Института област. 

 Растителни и генетични ресурси – 1бр.  В условията на 

непрекъснато повишаване значението на генетичните ресурси и набелязаните 

мерки за тяхното устойчиво съхранение и използване в условията на 

глобалните климатични промени това направление е от изключително 

значение в международен мащаб.  

 В направление  РГР също трябва да се помисли за 

приемственност – по специално при „листните зеленчуци“ за  куратор, 

където предстои пенсиониране на титуляра (гл. ас., д-р.). 

За успешно провеждане на кадровата политика в Института е 

целесъобразно непрекъснато да се оказва методична помощ и се отделя 

особено внимание на младите учени при тяхното израстване. Необходимо е 

целенасочено и системно поощряване на тяхното участие в научни форуми 

провеждани у нас и в чужбина, както и включването им в международни 

проекти и програми. Перманентно да се създават оптимални условия за 

повишаване на квалификацията на младите учени за сметка на грантове и 

финансиране от спечелени извънбюджетни проекти в сродни институти 

намиращи се в ЕС или в съседни страни.  

За ускоряване растежа на кадрите в ИРГР “К. Малков”  ще продължа да 

съдействам активно и за в бъдеще. 

4. Наука и научно-приложна дейност 

  В научната сфера ще продължи тенденцията на устойчиво повишаване 

научния капацитет на ИРГР, чрез оптимизиране условията и създаването на 

подходяща среда гарантираща  бързо израстване по места и високо качество 

на научните изследвания.  

Бъдещето на българското земеделие не трябва да се разглежда 

изолирано от множество външни фактори, глобални процеси и тенденции. 

Такива като увеличаване броя на населението, нарастваща нестабилност на 

цените в световен мащаб, измененията в климата, все по-високите 

изисквания и очаквания на потребителите за консумация на безопасни 

продукти и храни. Особенно значение тук имат и поетите от правителството 

ангажименти за изпълнение на общностни цели и приоритети на ОСП на ЕС.  

В контекста на специфичното значение на земеделието и селските 

райони за социално-икономическото развитие на България, дефинираните 

основни стратегически цели на политиката по отношение на аграрния 

отрасъл до 2020 г. са: 

Стратегическа цел 1: 

Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 
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производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси. 

 Стратегическа цел 2: 

Мобилизиране на потенциала на селските райони за постигане на 

балансирано социално и териториално развитие. 

Проблемите, пред които се изправя земеделието в световен мащаб, 

изискват нови  знания и подходи за запазване на световното богатство от 

растителния генофонд. Незабавно адаптиране на земеделието към бързо 

променящите се природно климатични условия и изменчивост на световния 

пазар. Посочените глобални тенденции са отчетени при  разработване 

основните направления в научноизследователската дейност на колектива на  

ИРГР- Садово през следващото десетилетие.  

          Слабости и проблеми в научната и научно-приложната дейност 

- Постъпващите в ИРГР финансовите средства за извеждане на научните 

експерименти по плановите проекти  са недостатъчни. Не е възстановено и 

спряното през 2007г. целево финансиране за РГР.  

- Генбанката на ИРГР-Садово спешно се нуждае от подобряване 

функционалността на съоръжението, защото има потенционален риск от 

загуба на ценни растителни образци.. 

- Поради липса на средства и амортизиране на значителна част от МТБ в 

Института и в останалите звена се нарушава технологичната дисциплина при 

извършване на научно-изследователската дейност.  

- Ограничените финансови средства и остарялото лабораторно 

оборудване  са сериозна пречка  за учените да публикуват в международни 

списания с импакт фактор.  

- Липсата на средства  за целеви командировки ограничава и контактите 

на научните кадри с потребителите на наши сортове. По същата причина и 

участието на учените в повечето от провежданите у нас научни форуми е 

редуцирано. Да не говорим за тези в чужбина. 

-  Голяма част от учените в института не са достатъчно подготвени за 

самостоятелно разработване и ръководство на научни проекти.  

- Все още се работи по теми, които третират незначителни за 

подотрасъла проблеми.   

- Част от „кураторите“ по култури срещат значителни проблеми при 

репродукцията на интродуцирани и съхранени в генбанката образци. 

- В някои звена е налице конфликт между интелектуални възможности и 

недостатъчно техническо оборудване. Все още се изпитва значителен 

недостиг на съвременни компютри и програмно осигуряване.  

- При постановката на научните експерименти често поради остаряла 

техника, се забелязва изоставане от практиката. Например, за оценка на 

генетичното разнообразие на растителните ресурси все още не се прилагат 

изозимен анализ и ДНК молекулярни маркери поради липса на апаратура.  

- В областта на селекцията поради ниското заплащане липсват 

квалифицирани изпълнители за нуждите на хибридизацията.  
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- Ръстът на минималната заплата изравни заплащането на помощния 

персонал с висше образование с заплащането  на работниците, което създава 

демотивация при изпълнение на служебните задължения.  

- Извършване на дейности от членовете на научния колектив 

несъответстващи на длъжностностните им  характеристики.  

- Силата на ИРГР-Садово е в приложната дейност, по-точно в 

сортоподдържането и производството на високите категории семена. То 

трябва да се извършва от квалифицирани кадри за да има чисти и автентични 

сортове. Липсват обучени изпълнители поради недостиг на пари.   

- Нарушена е връзката между селекционния процес и готовността за 

предлагане на перспективни сортове на пазара. След рекламата се оказва, че 

селекционера не разполага с достатъчно семена за пазара.  

- Върху себестойността на получените семена при  житните култури 

значително влияние оказва и дислокацията на отделните семепроизводни 

посеви намиращи се в землищата на няколко села. Това повишава общите 

производствени разходи свързани с транспорта на селскостопанската техника 

по време на основните и вегетационни обработки (превоз на торове, семена, 

препарати, подхранване, пръскане, наемане на допълнителна частна техника 

за жътва и извозване на семената до силоза. Необходимо е тези дейности да 

се оптимизират. 

-  Липсата на средства затруднява усвояването на  нови пазарни ниши за 

приложна (икономическа) дейност.  

- Новите сортове на Института поради липса на средства закъсняват с 

пазарната си реализация.  

- Все още има ограничения за разгръщане на дейности в посока на 

публично-частното партньорство, в.ч. и с местната администрация на община 

Садово.  

- Рекламата на новите научни продукти се нуждае от допълнителни 

финансови средства за  подобряване.  

- Налаганата „инвазивна“ политика на частните компании свързана с 

предварително осигурявяне на препарати и семена, рефлектира негативно 

върху продажбите на наши сортове, които по редица показатели са по-добри 

от вносните. 

- Нужно е провеждането на още по-твърда ръководна,  и по-гъвкава 

финансова политика. 

За преодоляване на сегашното  не-задоволително финасово състояние на 

института е необходимо спешно да се търсят нови възможности,  като 

определено се запази акцента върху приоритетите в научната дейност на 

ИРГР-Садово.      
 

Виждания за бъдещо развитие на звеното по РГР в Института 

          В това направление  научноизследователската дейност ще се подо-

брява чрез  актуализиране и „надграждане“ на програмата по РГР в 

съответствие с приоритетите на Националната стратегия по опазване на 

биологичното разнообразие и провежданата от държавните ведомства и 
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европейските структури политиката по опазване на растителната 

генплазма. Ще се повишава функционалността и достъпността на 

информационната система в генбанката. Ще се търсят възможности за 

целево финансиране за неотложните ремонти, за ново оборудване и за 

изпълнение на основните приоритети на генбанката. Ще продължи 

повишаването на индивидуалните квалификации на всеки учен и експерт, 

чрез участие в различни курсове и програми. През следващите 4 години  ще  

се работи по: 

 Разширяване дейностите и усъвършенстване методите  по събиране 

на растителната зародишна генплазма. 

- Работа за иницииране от страна на ИРГР съдаването на 

междуведомствен експертен състав за разработване дългосрочна стратегия за 

събиране, съхранение и управление на растителните генетични ресурси.  

- Съставяне на програми по географски райони в страната за приоритено 

събиране на РГР от застрашени видове (стари сортове, популации, диви 

родственици на културните растения и др.).  

- Активна работа по основни дейности свързани с изпълненението и 

мониторинга на втория глобален план в областта на РГР на национално ниво. 

- По-пълноценно използване на системата на „безвалутния обмен“ за 

обогатяването на колекциите с ценна зародишна плазма от чужд произход.  

- Разширяване на дейността по събиране на видове, за които България е 

вторичен формообразувателен център, а също и видове, които се намират при 

екстремни условия за развитие или са с ниска адаптивна способност. 

- Създаване и усъвършенствване на законовата база за събиране на 

създадените в страната сортове и ценни селекционни линии от различни 

видове култури и съхранението им в Националната генбанка за решаване на 

определени цели в бъдещето. Търсене на възможности за целево прилагане 

на протокола от Нагоя и реализиране на „споделени ползи“. 

 Проучване  и оценка на събрания растителен генофонд  

- Усвояване и прилагане на съвременни методи при оценка на 

генетическото разнообразие на растителните ресурси: изозимен анализ и ДНК 

молекулярни маркери.  

- Увеличаване броя на показателите при изследването на растителни 

генетични ресурси от дивата флора и активно използване Gis (geographical 

information systems - софтуер) в експедиционната дейност и за теренни 

проучвания. 

-  Идентифициране и картиране на т.н. „горещи“ точки водещи до загуби 

ценни образци чрез  Gis. Набелязване на приоритетите в даден район, 

организиране на мониторинг и експедиции за събиране на зародишна плазма 

или за запазване и съхранение на разнообразието in situ.  

- При основните култури, оценени и съхранени в колекции: създаване на 

„сърцевинни“ (core) колекции в електронен формат и подобряване на 

възможностите за достъп до РГР 

- Търсене на възможности за осигуряване на средства и преминаване към 

използване на метода DNA /Random Amplification of Polymorphic/. 
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Последният е универсален и може да се използва за геномен анализ при 

широко разнообразие от видове. 

- Обучение на персонал за прилагане на ДНК молекулярни маркери 

разкриващи разнообразието на ДНК ниво и осигуряване на апаратура.  

- Унифициране на методиките по комплексна оценка на ресурсите 

съобразно дискрипторите на Biodiversity – Италия и  SEEDnet, Швеция.  

- Прилагане на нови ефективни методи за проучване адаптивната 

способност в региона на гр. Садово на диворастящи, местни и други уязвими 

към природната среда видове. 

- Стиковане на научни  дейности с приоритетите на МЗХГ и МОСВ, 

отнасящи се до  проучване на застрашеността на редки растителни видове в 

природата и в колекциите и търсене на възможности за финансиране. 

 Съхранение и опазване на растителното биоразнообразие.  

- Усъвършенстване на методите за опазване и съхранение в ex situ, in 

situ, in garden  и in vitro колекции. 

- Усвояване на нови методики за успешно репродуциране на 

интродуцирани и съхранените в генбанката образци. 

- Идентифициране на ценна зародишна плазма от местен произход и 

редуциране  заплахите за целостта на генетичното разнообразие в региона 

чрез on farm или ex situ  съхранение.  

- При селскостопанските култури използвани за храна и земеделски 

дейности: определяне по райони на приоритетни растителни семейства за 

събиране и опазване на образци от тях.  

- Усъвършенстване на разработения в ИРГР метод за получаване на 

генетически чист семенен материал при кръстосано опрашващите се култури 

за постигане равнопоставеност с другите европейски страни, членки на 

Biodiversity. 

- Увеличаване обема на съхраняваната в световната генбанка в Свалбард 

българска растителна колекция. 

 Актуализиране изследванията в националната генбанка чрез: 

- Активна работа в насока подобряване на контрола на съхранените 

образци и  усъвършенстване на техниката за прогнозиране на чистотата на 

репродуциране; 

- Изграждане на референтни колекции съгласно изискванията на UPOV и 

ФАО във връзка с националната система за защита на новите сортове. 

  Документация 

- Работа за актуализиране на хардуера и софтуера на електронната 

система за документация на генбанката на института и привеждането му в 

съответствие с европейските стандарти.  

- Обогатяване на националната база данни по европейския стандарт 

(FAO/Bioversity International. Multicrop passport format) на EURISCO. 

- Разработване на методи за сортова идентификация и създаване на база 

данни за паспортна, оценъчна и характеризираща информация.  

- Активно включване на местната генплазма в AEGIS проекта. 
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 Използване на растителните генетични ресурси. 

Разширяване възможностите за споделяне на информация и образци от 

събрания в  ИРГР-Садово растителен генофонд чрез: 

- Разработване на съвместни проекти и програми за взаимноизгодно 

сътрудничество с научни организации, селекционни институти, фермери и 

др.  с цел устойчиво използване на изградените в института колекции. 

- Разширяване на селекционно-подобрителната работа в колекциите чрез 

прилагане на съвременни методи и създаване на генетично разнообразие. 

- Обеспечаване устойчиво развитие на фермерските стопанства чрез 

увеличаване кръга на алтернативните култури. Разработване на нови 

технологични решения за тяхната бърза интродукция в земеделските 

структури. 

- Разработване на  нови технологични решения с акцент върху местни 

РГР, като възможност за съхраняване на регионални екосистеми . 

- Поставяне акцент върху производството на биологични семена 

необходими на фермерите участващи в ПРСР в България. 

-  Разширяване и обогатяване на представителните колекции в 

ботаническата градина за образователни цели. 

- Стремеж към повишаване участието на специалисти от ИРГР като 

експерти по растителни генетични ресурси към национални и Европейски 

институции. 

Виждания за бъдещо развитие на „Селекционно-генетичното 

направление” 

Научноизследователската дейност обхваща три проектни програми и 

към всяка от тях трябва да се подхожда диференцирано. Обединяващо между 

3-те програми е необходимост от оптимизиране  на селекционната дейност 

чрез: 

а) намаляване размерите на някои полета за по-лесното им 

изчистване от плевели;  

б)  ускоряване оценката на потомствата (в F1)  при някои култури 

чрез прилагане на съвременни методи за повишаване ефективността на 

селекцията ( икономия на време и средства). 

 Програма за създаване и проучване на нови високодобивни и 

висококачествени сортове зимна обикновена пшеница и тритикале  с 

екологична пластичност и подходящи за сухите райони на страната. 

В научно отношение Програмата е тематично структурирана: селекция, 

агротехника, физиология, фитопатология и химико-технологични  

изследвания на зърното. Тук  в краткоспочен план е необходима спешна 

корекция в стратегията при основната култура – пшеницата: да се премине 

ускорено към създаване и предлагане на сортове с ниско качество, но с висок 

добив над 1000 кг/дка. За всички останали, за да бъде дейността на 

програмата ориентирана към динамичносттана пазара ще продължи: 

- Повишаване участието на местни РГР в селекционната програма. 

- Задълбочаване на теоретичните разработки, даващи отговор на 

предизвикателствата в глобален мащаб, стоящи пред селекционерите 
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/затопляне на климата на планетата, нужда от опазване на околната среда, 

икономически промени и др./ 

- Откриване на нови източници  на зародишна плазма с висок потенциал 

на продуктивност и носеща гени на сухоустойчивост. 

- Създаване на сортове, толерантни на суша и характеризиращи се с 

високи и устойчиви  добиви.  

- Създаване на сортове с ценни, стопански признаци и притежаващи 

висока пластичност към факторите на околната среда. 

- Създаване на конкурентно способни сортове с висок добив  -

подходящи за интензивни технологии.  

- Създаване на сортове, отглеждани с минимални разходи и подходящи 

за биологичното производство.  

     Научноизследователската работа на програмата по селекция и 

технология на пшеницата в Садово е целесъобразно да се координира с тази 

на Добруджанския институт, като всяка от програмите и на двата 

селекционни центъра запази спецификата и приоритетните  си 

направления. Това за в бъдеще ще създаде предпоставки за разработване на 

общи проекти и решаване на национални проблеми.. 

         В международен план е нужно да продължи  укрепването на 

партньорските  връзки с /Гърция, Италия, Португалия, Сърбия, Румъния и 

Турция - Тракийския институт в Одрин/. 

 Програмата по 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.  

 Интродукция, селекция и агротехника на ориза в условията на 

фермерско земеделие – по тази програма ще се обърне особенно внимание на 

създаването на сортове с висока продуктивност и повишено съдържание на 

лизин, отговарящи на изискванията на пазара и тенденциите свързани с 

наблюдаваните климатични промени.  

Виждания за бъдещо развитие на Растително-биотехнологичното 

направление. 

       Ще продължи поставянето на акцента върху използване на научните 

методи и техники, създадени от колектива за обслужване на двете главни 

направления в Института- селекция и интродукция на растителните ресурси, 

като усилията на екипа се мобилизират за: 

- Прилагане на утвърдени методи позволяващи многократното 

култивиране в условията  in vitro. 

-  Продължаване активното разработване на нови технологии за 

вегетативно размножаване на застрашените видове и методики за получаване 

на клетъчни суспендиални култури от растителни образци от българската и 

чужда флора. 

- Създаване на нови сортове пшеница и ориз и др. чрез методите на 

ембрио и антерните култури. 
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- Ускорено преминаване към разработване и адаптация на методи за 

сортова идентификация и създаване на база данни за идентифицираните на 

молекулярно ниво образци. 

- Създаване на подходящи условията за повишаване нивото на научно-

изследователска дейност чрез обучение на кадри и стремеж към осигуряване 

на ново оборудване позволяващо използване на метода за криопрезервация 

при съхранението на вегетавно размножаващите се видове. 

- Обмисляне възможности за разширяване научно-приложната дейност 

на звеното.  

Виждания за развитието  на направление “Качество на сортовете и 

семената“ 

       Приоритетът на житните култури в сортоподдържането ще се запази и 

за оптимизиране дейността на звеното ще се работи в следните насоки: 

- Усъвършенстване схемите на залагане при сортоподържащата 

селекция. 

- Повишаване авторския контрол в процеса на сортоподдържането – 

гаранция за автентичност и по-високо качество на семената. 

- Включване в сортоподдържането и ускорено размножаване на 

сортовете  и  перспективни кандидат сортове на ИРГР от други култури, към 

които има проявен интерес от фермерите. 

- Засилване контрола и отчетността при базовите, предбазовите и 

сертифицираните семена. 

- Повишаване научния потенциал на звеното чрез осигуряване на 

възможности за специализации и  допълнително обучение. 

        За подобряване на цялостната научна и научно-приложна дейности под 

мое ръководство в ИРГР “К. Малков“- Садово ще продължат усилията за 

сплотяване на колектива и за утвърждаване на иновационната политика в 

изследователската дейност в съответствие с Националната стратегия за 

развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030 г.).  
  

5. Предложения за подобряване на научната и научно-приложната 

дейност в ИРГР: 

 Утвърждаване иновационната политика в изследователската дейност в 

съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания. 

 Ускоряване професионалното израстване на кадрите и създаване 

условия за бързото им интегриране в Европейската научна общност - 

обучение, специализации и докторантури в  чужбина.  

 Перманентно участие в разработването на международни и национални 

проекти - сериозна възможност за развитие и модернизиране на научната 

база. 

 Разширяване на националната и международната дейност на 

Института, актуализиране на научните изследвания в съответствие със 

стандартите на водещите научни центрове от ЕС, и издигане националното 

самочувствие на академичния състав. 

 Провеждане  на фундаментално-приложни изследвания ориентирани 
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към решаване на глобални проблеми: селекция на толерантност  и 

устойчивост към високи  и ниски температури и засушавания, приложение на 

енерго- и  водоспестяващи технологии.  

 Повишаване квалификацията на учените и относителния дял на 

научните изследвания в областта на растителните биотехнологии за 

ускоряване на селекционния процес. 

 Акредитиране на ИРГР-Садово и в професионално направление 6.1. 

Растениевъдство, по Научна специалност 04.01.14. Растениевъдство.  

 Ликвидиране на дребнотемието и преминаване към комплексни 

изследователски проекти, приключващи с научно-приложни резултати 

необходими за устойчиво развитие на зеленчукопроизводство у нас.  

 Разширяване спектъра на изследванията свързани с повишаване 

качеството на продукцията- полезни биологично активни съставки, вкусови, 

лечебни и др. свойства, за ефективно използване на растителния генофонд от 

медицински и ароматни растения.   

 Увеличаване на биологично сертифицираните площи и развитие на 

биологичните методи за производство на биологични семена и продукция.  

 Ускорено въвеждане и развитие на технологиите с използване на  

биопродукти, като алтернативи на минералното хранене и конвенционалните 

методи на растителната защита за получаване на здравословна и с висока 

биологична стойност продукция.  

 Изследване на растителните генетични ресурси с цел развитие на 

биологичното земеделие – (наредба  № 22 04.07.2001 и  ПРСР 2014-2020г.) на 

МС и рамката за развитие на земеделието в Европейския съюз през 

следващите две десетилетия. Ориентиране към производство на биологични 

семена от някои сортове на Института (ръж, овес, бурчак, лимец, тритикале,  

и др.). 

 Съкращаване продължителността на селекционния процес чрез 

усвояване и развитие на съвременните методи в основата на които са ДНК 

маркерните технологии.  

 Създаване  условия за ускорено внедряване  новите сортове и кандидат 

сортове на института и разширяване на дейностите по сортоподдържане и 

семепроизводство.  

 Разширяване на взаимоизгодна основа сътрудничеството с Опитните 

станции от ССА - изпълнение на съвместни проекти, семепроизводство и 

репродукции на РГР.  

 Постигане цялостно научно обезпечаване на създаваните в института 

сортове по отношение на специфичните им изисквания към хранителен и 

воден режим, реакция към биотични и абиотични фактори и др. 

 Търсене на нови партньори у нас и в чужбина за изпълнение на 

съвместни проекти и сключване на лицензионни договори.  

 Повишаване активноста на ИРГР- Садово сред научни организации, 

членове на SEEDNET, EPSO и Балканската научна мрежа (SEE-ERA.NET).  

 Продължаване взаимноизгодното сътрудничество с Аграрните ВУЗ – 

чрез изготвянето на съвместни проекти, лекции, обучение на стажанти,  
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ръководство на дипломанти и др. 

 Създаване на  благоприятни условия за практическото обучение на 

територията на ИРГР на ученици от средните училища със селскостопанска 

насоченост.  

 За  повишаване нивото на извеждане на научната и експериментална 

дейност и постигане на конкурентоспособност на научните продукти 

създадени в ИРГР, приоритено обновяване на МТБ в  науката. Основни 

източници за финансиране трябва да се търсят от международни проекти 

(Eвропейски програми) и публично-частно партньорство (ПЧП) в сферата на 

регионалното развитие.   

 Планомерно обновяване на изследователската апаратура, а при липса 

на средства, въвеждане на съвременни методи на изследване чрез 

коопериране с  научни звена, колективи и отделни научни работници, където 

има условия за това. 

  Стремеж към привличане на частния сектор в научно-иновационните 

процеси.  

 Районът на Садово е разположен в най-засушливата част на 

Тракийската низина и тук честотата на пролетните засушавания, както и 

периодите с максимални температури през втората половина на лятото са с 

относително висока честота затова трябва да се подхожда диференцирано и 

да се осигурят оптимални условия и възможност за поливане при част от 

културите – приоритетно при тези, които се нуждаят от репродуциране. 

 Въвеждане и утвърждаване  сред учените на ИРГР „нова категория“ – 

научен сътрудник с „индивидуален принос“: публикации с импакт фактор, 

проекти, внедрителски договори, създадени сортове, технологии, участие в 

научни форуми, експертни комисии и други дейности повишаващи имиджа 

на института или подобряващи неговите финансови показатели. На тази база 

определяне  нови форми на морално и материално стимулиране. 

 Разработване на вътрешни, ефективни критерии за контрол и 

периодична оценка на дейността на персонала и прилагане на диференциран 

подход при определяне на индивидуално допълнително материално 

стимулиране.  

  Търсене възможности за получаване на “Роялти” за вписаните сортове 

в Националната сортова листа, които са собственост на ИРГР-Садово. В тази 

връзка трябва да се обмисли и възможността, когато  “Роялтито” се получава 

то да не идва само като общоинститутски приход - част от него по 

задължение да се заделя за селекционера (колектива).   

 Считам, че и за в бъдеще значението на БНОМ, като перспективно 

структурно звено трябва  да се повишава. Необходимо е разработване и бързо 

преминаване към по „агресивна“ перманентна реклама. Предвиждам, 

демонстративните полета да се разширят, като площ и като географски 

ареали. 

 Чрез БНОМ да се търсят нови контакти със сдружения на 

производители, фирми и физически лица в страната и чужбина и др. 

 Продължаване на целенасочената дейност в посока отимизиране на 
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социалната среда в ИРГР (конструктивен диалог с членове на колектива и 

представители на Синдиката за набелязване мерки и постигане на целта)..  

  Ще подкрепям всички дейности свързани с формиране на екологично 

съзнание и повишаване ролята на института, като обществено-ангажирана 

институция в региона.  

 Ангажирам се да съдействам актино за увеличаване броя на 

разработваните научно-приложни проекти, договори и задачи.  

         Чрез цялостното изпълнение на набелязаните мерки е възможно 

постигането на по-висок научен потенциал, с широки възможности за 

национални и международни изяви и укрепване на научната база. С това ще 

се повиши качеството и е конкурентоспособността на научните и 

приложни продукти създадени в ИРГР-Садово. 
 

6.  Производствено-експериментална база    

           Слабости и проблеми в ПЕБ. 

        Основният проблем е материално-техническата база на ИРГР, която  е 

амортизирана и дълги години  е само „козметично“ поддържана. В момента 

тя е в задоволително състояние, но има много дейности, които не търпят 

отлагане: 

 Приоритетно разрешаване проблемите със сградата на генбанката: 

Необходимо е да се проведе цялостна реконструкция - нова външна 

топлоизолация, частичен ремонт на  покрива, изгражадане на мълниезащита, 

направа на дренажна система пред сградата и др., с което да се осъвремени 

съоръжението в съответствие с международните стандарти.  

 Част от останалия сграден фонд  в.т.ч. и няколко лаборатории също се 

нуждаят спешно от основен и текущ ремонт. Има спешна необходимост и от 

създаване на лаборатория към силоза за извършване на експресни анализи на 

постъпващите за съхранение от полето семена.  

 Остарелите машини за прибиране, почистване, преработване 

(семедобиване) и подготовка за съхранение на продукцията се нуждаят от 

подмяна.  

 До момента получената продукция от дейността на Института се тегли 

на кантар в Садово, който е частна собственост и това допълнително 

способства за увеличаване на разходите.  

 ИРГР спешно се нуждае от обновяване на основната част от 

машинотракторния парк.  

 Необходимо е актуализиране на поливната мрежа, което е свързано със 

значително финасиране.  

 Планът за семепроизводство се нуждае от по-добро „динамично“  

оптимизиране. Складовата база е недостатъчна като площ за дълготрайно 

съхранение на произведената от сектор механизация продукция, а част от нея 

е негодна и неизползваема. 

 Старият машинотракторен парк не позволява независимо извършване на 

всички агротехнически практики, поради което се налага да се наемат 

машини. 
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 Отдалеченост на част от селскостопанските полета от базата. 

 Силно заплевеляване в полетата за семепроизводство. 

 Съществуващите слабости с пълна сила рефлектират върху такива 

важни за Института дейности като сортоподдържането и семепроизвод-

ството.  

        Мерки за подобряване   дейността на ПЕБ. 

- Перманнентно актуализиране и доизграждане на научната и 

производствено-експериментална инфраструктура и подобряване организа-

цията на работа чрез:  

- Преглед и оценка на всички основни средства за производство от 

гледна точка на тяхната икономическа целесъобразност.  

- Въвеждане на оптимизирани четириполни сеитбообращения, за 

изчистване полетата от плевели и уплътнено използване на земята. За всяко 

поле от ДФЗ да има отделен сеитбен план (за научна и внедрителска 

дейност). 

- Преход към интензивни технологии и строго спазване на оптималните 

агротехнически срокове с цел повишаване на добивите  

- Закупуване нова линия „Петкус“ за почистване на семената и на 

генератор за ток за нуждите на генбанката.  

- Преоборудване с нова техника на машинотракторния парк.  

           *   Към Програмата по Селекция на пшеницата е необходима нова 

сеялка за точна сеитба на сортовите опити. 

 *    В  производствения сектор е наложително спешно закупуване на 

нов  трактор “Беларус” 105 к.с. (цена 65 000лв.); прикачен инвентар (дискова 

брана, нова фреза, нова пръскачка за РЗ, валяк и др.). 

        За всички дейности и направления  на ИРГР: 

- Предварително планиране при всички основни производствени 

дейности и ако се налага преминаване на двусменна работа в сектор 

механизация. 

- Ежегоден анализ на  икономическите показатели с цел редуциране 

действието на лимитиращите собствените приходи фактори. 

- Оценка на квалификацията и пригодността на кадрите за изпълнение на 

задачите свързани с най-важните направления на стопанската дейност – при 

необходимост да се помисли за обучение.  

- Сред обслужващия персонал в някои сфери на дейности е 

задължително постигне на „взаимозаменяемост“ на кадрите.   

- Прилагане на целесъобразна сортова агротехника съобразена с 

торопотребността на почвата и сортовата особеност за намаляване разходите 

за минерални торове.  

- Стремеж към въвеждане в ИРГР на „Добрите земеделски практики“. 

- Строг контрол за използваните ГСМ  и за намаляване на загубите при 

прибиране и съхранение на реколтата.  

- Въвеждане на допълнително материално стимулиране (ДМС) за 

участниците във всяка производствена дейност (при възможност). При 
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некачествено извършена работа нанесените щети да се възстановяват от 

виновните.  

- За бързо внедряване на новосъздадените  сортове да се да залага на 

динамичния подход. За всеки нов сорт с изявени стопански качества 

(потвърдени от експертна комисия от ИРГР) да се осигури възможност 

едновременно с подаването му за изпитване в ИАСАС да се организира и 

производство на семена от него.  

- Активна реклама по всички медии и ежегодна демонстрация на нашите 

сортове. Организиране открити дни в Института и „пилотни“ посеви с наши 

сортове  в различни райони на страната.  

- Осъвременяване визията на предлаганите от Института семена. 

- Ориентиране към нови пазарни ниши, коренно различни от 

досегашните и привличане на нови допълнителни доходи, чрез развитие на 

помощни и обслужващи дейности, които да подпомогнат икономическото 

състояние на института.  

- Подобряване на цялостната  материално-техническа база. Източници за 

финансиране на това начинание ще се търсят в сферата на публично-частно 

партньорство (ПЧП) и европейските фондове. ПЧП е водещ инструмент за 

реализацията на инфраструктурни проекти в цял свят.  

  За прилагане на горепосочените мероприятия в организацията и 

управлението на стопанската дейност за момента не се налагат 

структурни промени.   
 

     7. Финансиране 

ИРГР „Константин Малков“-Садово е бюджетна организация, 

която получава субсидии за научната си дейност и приходи от стопанска 

дейност.След приемането на новия закон за ССА (2018 г.) тя е и 

организация с автономен бюджет. 

Финансирането на научната програма от страна на  ССА става 

индиректно чрез заплащане на общите разходи на Института за работни 

заплати и стипендии, ел. енергия, вода, телефони, охрана, аварийни ремонти 

и други подобни разходи.  

С новите промени в закона за ССА собствените приходи на института 

ще се централизират в академията и определена част от тях ще се връщат в 

института. Те ще се използват по предназначение, като инвестиции в МТБ и 

ако финансовия баланс на ИРГР е положителен, и за допълнително 

повишаване доходите на колектива, като ДМС. 

Ръководството на института е заинтересовано максимално да се 

повишават тези приходи, т.е. да се произвежда повече продукция, да се 

сключват повече научно-приложни и лицензионни договори, да се увеличава 

и количеството и качеството на извършваните услуги. Тези ресурси обаче са 

ограничени и само те не решават финансовите проблеми на института. 

Необходимо е усърдно да се работи за увеличаване обема на постъпващите в 

ИРГР финансови приходи предимно в следните две основни насоки: 

  Увеличаване броя на проектите с извънбюджетно финансиране; 
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  Повишаване обема на продажбите на създадените в Института 

научни продукти (сортове, технологии и др.). 

           Институтът ежегодно кандидатства и пред фонд „Земеделие” и 

получава директни плащания:  на площ – СЕПП и СНДП; за протеинови 

култури – СПК; ПРСР - „Агроекология и климат“за мярка 10, мярка 11 

(биоземедаелие);  мярка 13, мярка 14 и др. ), и държавна помощ като 

отстъпка от стойността на акциза за газьол. Фактът, че тези директни 

плащания се използват за нуждите на научно-производствената дейност в 

ИРГР, както и за израстване на научните кадри, е много добра финасова 

„инжекция” за научната организация.  

Значително  перо за допълнително финансиране, което може да се 

използва за осъвременяване на МТБ в научно-приложната сфера са 

извънбюджетните проекти (МОН, МОСВ и други организации (национални 

и международни).  

Институтът разполага с ограничен финансов ресурс за изпълнение на 

научноизследователската и приложната си дейности. Но ИРГР има и богата 

история, утвърден международен авторитет, трудолюбив и високо-

квалифициран кадрови потенциал, благодарение на което се е утвърдил като 

един от емблематичните институти в системата на ССА. Необходимо е 

подемът в развитието на  научната организация да продължи устойчиво и в 

бъдеще. За постигането на тази цел през следващите години, като 

ръководител  предлагам концепция за повишаване финансовото състояние 

на института:  

Концепция за развитие и  увеличаване  на приходите 

За да е ефективна една концепция е необходимо тя да бъде финансово 

добре подплатена, но дори и да не е, все пак може да се разчита на 

допълнителни ресурси и икономически подходи, които да допринесат за 

стабилизиране финансовите показатели на структурното звено. За ИРГР-

Садово такива са:   

  * Разширяване на международната и национална проектна дейности с цел 

осигуряване на допълнително финансиране на науката от извънбюджетни 

източници  

* Въвеждане на засилен контрол върху всички разходи и материален 

стимул за добри постижения в науката и производствено-експерименталната 

база.  

* Строг контрол при планиране на селскостопанските практики и промяна 

стратегията на торене при житните - включване в схемата бавно действащия 

азотен тор Карбамид. Ежегодно прецизиране на сортовата структурата и 

категориите на произвежданите семена (като площи и количества) и 

завишаване контрола върху технологията на отглеждане. 

* Определяне на най-важните текущи приоритети при разпределяне на 

наличните ресурси. Поставяне акцент върху научно-приложните направления 

на изследване и ограничаване „фундаменталните” при положение, че няма 

условия за последните. 

 * Стремеж към  увеличаване обема на услугите за външни лица срещу 
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съответното заплащане и повишаване имиджа на ИРГР-Садово, като 

коректен, търговски партньор, както в страната така и в чужбина. 

* Базата в Копривщица  поддържаща “in vivo” колекцията при картофите и 

биолабораторията в Садово трябва да се ориентират към едно по-тясно 

сътрудничество и преход към производство на качествен посадъчен материал 

от наши сортове картофи. Това може да се превърне в сериозен източник на 

приходи за Института. 

   * Провеждане на по-гъвкава финансова политика и взаимодействие с 

частния сектор. Създаване на нови партньрски връзки и стремеж към 

реализиране на по-голямо количество от произведената продукция на 

външния пазар (фъстъци, грах и др.) 

   * Периодично  ревизиране дейността на ръководния и обслужващ персонал. 

Отчитане на резултатите и търсене на лична отговорност. Предприемане 

мерки за повишаване ефективността на структурните звена – смяна на кадри, 

пренасочване и освобождаване, при необходимост.  

    * Засилено изучаване и усвояване на чуждия опит относно финансирането 

и самофинансирането на изследователските програми. 

    * Разширяване сътрудничеството на института със стопански и 

обществени организации с цел повишаване икономическата ефективност на 

дейността, намиране на спонсори, дарения и други инвестиции. 

    *  Считам, че провежданата от Института политика на сключване на 

лицензионни и договори за съвместно семепроизводство не е разкрила 

напълно своя потенциал. Необходимо е по-активно да се работи в тази 

насока, като се поддържат по-тесни партньорски връзки и с Опитните 

станции в системата на ССА. 

  *  Провеждане  на повсеместна рекламна кампания на новите сортове и  

непрекъсната актуализация на новия сайт на ИРГР „К. Малков“- Садово. 

Организиране и на допълнителни демонстрационни полета за кандидат 

сортове с висок продуктивен потенциал - над 1000 кг/дка. 
 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлаганата от мен програма цели  продължаването и развитието 

на всички постигнати положителни тенденции и успехи, както и 

решаването на нови актуални проблеми свързани с конкретните 

направления в ИРГР.  Сега, след приключването на първия ми мандат като 

директор считам, че имам научен капацитет, определен практически и 

съответния административен опит, за да се справям сьс съвременните 

научни предизвикателства и ежедневно възникващите технически казуси.  

Ако бъда избран отново за директор, се ангажирам да продължавам да 

търся, неизползувани резерви и всякакви законово съобразени възможности 

за осигуряване устойчиво развитие на аграрната наука и просперитет на 

научния колектив в Института по растителни генетични ресурси  

„Константин Малков“- Садово. 

                                                                подпис:............................................... 

                                                          /проф. д-р Тенчо Чолаков/ 


