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България е традиционен производител на зеленчукова продукция. Развитието 
на зеленчукопроизводството в нашата страна се обуславя от редица предпоставки - 
благоприятни почвено-климатични условия, богат генофонд от местни и 
интродуцирани сортове, значителен опит и богати национални традиции в 
отглеждането на тези култури, научен потенциал и синхронизирана с европейското 
законодателство законова нормативна уредба. Въпреки, че след 1990 г. България 
загуби силните си позиции на традиционен производител и износител на зеленчуци, 
зеленчукопроизводството остава важен сектор от земеделието, поради неговото 
икономическо и социално значение. 

В момента площите със зеленчуци заемат около 2,2-2,4% от използваемите 
земеделски площи, а делът на площите с пресни зеленчуци е под 1%. Според 
агростатистиката през 2010 г. относителният дял на пресните зеленчуци и картофи в 
стойността на продукцията от растениевъдството намалява до 13,1%, а този в 
общата стойност на продукцията от отрасъл „Селско стопанство” – до 7,1%. Въпреки 
това се очертава тенденция, макар и слаба, на нарастване на износа на зеленчуци. 

Зеленчукопроизводството е концентрирано в Южен централен район, където 
са съсредоточени 44,0% от зеленчуковите култури. В останалите райони 
разпределението е: в Североизточен район – 21%, Югоизточен район – 13,4%, 
Северен централен – 11,6%, Югозападен район – 6,5% и Северозападен – 4,1%.  

Важното място, което заема зеленчукопроизводството в подотрасъла 
растениевъдство, обуславя необходимостта от развитие с бързи темпове на научните 
изследвания в тази област. Съсредоточаването му в Южен централен район е 
предпоставка Правителството да вземе решение през 1930 г. за създаване именно в 
Пловдив на Институт по зеленчукови култури „Марица”. През годините той се 
утвърждава като основна водеща изследователска организация в това направление. 
През периода на 83 годишното му съществуване в него се извършва значителна по 
обем и актуална по направление изследователска дейност. За първи път тук се 
разработва хетерозиса при доматите, създадени са първите хибридни сортове. 
Сортовата листа на института съдържа над 350 сорта и хибриди от основните 
зеленчукови култури – домати, пипер, краставици, бобови, лук, зелеви и картофи. В 
момента в Европейския каталог на зеленчуковите култури са включени 63 сорта на 
института. В патентно ведомство се поддържат 33 сертификата. През последните 5 
години в ИАСАС са изпитани и признати 32 нови сорта зеленчукови култури, за които 
Патентно ведомство е издало сертификати. 

Изследователската и производствена дейност се осъществява на 1900 дка 
обработваема земя, 17,5 дка стоманено-стъклени оранжерии и 2,5 дка оранжерии с 
пластмасово покритие, вегетационни къщи  и сградов фонд, базирани в гр. Пловдив и 
с. Павелско, обл. Смолян. Извършва се  сортоподдържане и производство на 
предбазови и базови семена от сортовете, създадени в института, както и малки 
партиди търговски семена от същите сортове.  

Институтът има акредитация за обучение на докторанти по две докторски 
програми: “Селекция и семепроизводство на културните растения” и 
“Зеленчукопроизводство”. Тук са защитени над 60 дисертации за получаване на 
образователната и научна степен “доктор” и две за научната степен “доктор на 
науките”.  
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През последните 4 години научните работници са публикували 244 научни 
статии, доклади, книги, както в наши, така и в чужди списания и сборници. От тях 20 
са в издания с импакт фактор. 

Липсата на национални приоритети в земеделието и отсъствието на такива за 
земеделска наука във фонд „Научни изследвания“ лишава финасирането на значими 
проблеми. 

В момента в института се разработват 4 окрупнени проекта към ССА. 
Колективите, които участват в разработването им са интердисциплинарни. Те 
включват изследователи както от двата научни отдела, така и от други научни 
организации – институти към ССА, Аграрен университет, Пловдив, Пловдивски 
университет, институти към БАН и др. През тази година приключиха три проекта към 
Фонд Научни изследвания, продължава разработването на един. Приключи голям 
структурен проект към 7 РП и един по SEE-ERA.NET. Разработват се два научни 
проекта, финансирани от МААЕ. 

В новата сесия на Фонд Научни изследвания участвахме с 4 проекта, а като 
партньори в още 5. Проект с ръководител от АУ, в който участват учени от института, 
беше класиран за финансиране.   

Две са основните направления на изследване: 
Генетико-селекционно направление: Работи се по създаване на нови линии, 

сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи: 

• с добри стопански качества – добивност, ранозрелост и др.; 

• с добри химико-технологични качества – балансирано съдържание на 
захари, киселини и багрила, високо сухо съдържание, богати на 

витамини, β-каротин и ликопин, подходящи за приготвяне на 
функционални храни; 

• устойчиви на биотичен и абиотичен стрес. 
В селекционната дейност участват лабораториите по физиология, цитология, 

вирусология, химико-технологична, биотехнологична, лаборатория по молекулярни 
маркери и лабораториите по растителна защита. 

Технологично направление: Разработват се проблеми, свързани с: 

• производство на разсади; 

• конфигурация и сортова структура за различните направления на 
производство; 

• хранене, напояване и опазване на растенията от болести, неприятели и 
плевели;  

• основни принципи на органичното земеделие;  

• конвенционални, биологични, интегрирани и алтернативни системи за 
борба с болести и неприятели по зеленчуковите култури и картофите; 

• параметри на оранжерийното производство, алтернативно хранене при 
растенията;  

• механизирани технологии в зеленчукопроизводството;  

• енергийна оценка на системите за производство на зеленчуци и 
картофи. 
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Участие в дейността на технологичното направление имат лабораториите по 
агрохимия, химико-технологичната, по растителна защита. Освен обслужване на 
изследователските проекти в лабораторията по агрохимия се правят анализи и 
препоръки за основно торене и вегетационно подхранване на растенията. 
Разработени са нови модели за хранене на растенията, базирани на био- и микоризни 
продукти. 

Отдел “Сортоподдържане и семепроизводство”. Провежда се 
сортоподдържане на всички сертифицирани от Института сортове. Отделът осигурява 
качествени предбазови и базови семена, които се използват при сключване на 
лицензионни договори със семепроизводители. Произвеждат се и сертифицирани 
семена с търговска цел. Свободните площи се заемат от сеитбооборотни култури. 

Център за трансфер на технологии. От 2009 г. в ИЗК „Марица” функционира 
единственият в системата на ССА такъв център, който осъществява връзката между 
наука и производство за съкращаване на сроковете за внедряване на създадените в 
институтите иновации. 

В момента в института работят 113 души: научни работници, специалисти с 
висше и средно образование и земеделски работници. Изследователската дейност се 
извършва от 26 научни работници, от които професор, д-р – двама; доцент, д-р – 13, 
главен асистент, д-р – петима; главен асистент – четирима и асистенти – двама. 
Зачислени са трима докторанти – един в редовна форма на обучение и двама в 
самостоятелна подготовка. 

 
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА”  

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 
 
І. СИЛНИ СТРАНИ 

 
А. Научноизследователска дейност 
1. Изследователски проекти  
 Проекти към ССА: Изследователската работа към ССА е организирана в 4 

интегрирани изследователски проекта с интердисциплинарни колективи. Липсва 
дребнотемие.  

Селекционните проекти са свързани със събиране, проучване и запазване на 
генетичната плазма за нуждите на селекцията; създаване на нови сортове 
зеленчукови култури и картофи. Високите добиви вече не са самоцел, обръща се 
основно внимание на биохимичните показатели, на повишеното съдържание на 
вещества с антиоксидантно действие, подходящи за свежа консумация и преработка 
във функционални храни. Едновременно се провежда селекция на устойчивост към 
биотичен и абиотичен стрес. В резултат в ИАСАС са изпитани и признати 
високодобивни сортове с отлични биохимични показатели и устойчивости. 
Създаването на нови сортове се извършва по методите на класическата селекция и 
съвременни биотехнологични методи – тъканни култури, молекулярни методи и др.  

Технологичните проекти са свързани с разработване на нови технологии за 
производство на разсади; с алтернативни методи за хранене на растенията и 
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опазване на растителното здраве; с енергоефективно и биологично производство на 
зеленчуци. 

Работните програми, методиките и резултатите се разглеждат обстойно и 
обсъждат в Съветите на първичните научни звена, което води до повишаване 
качеството на изследванията и публикационната дейност. 

Проекти към МОМН: Разработват се 6 проекта по тематичните конкурси:  
1. Модул 1. Съвместен проект с ИРА, Пловдив: Биологичните ресурси от 

почва, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни басейни като 
средство за управление на почвеното плодородие и профилактика срещу 
болести и неприятели по зеленчуковите култури. 

2. Модул 2. Съвместен проект с АУ, Пловдив: Методични основи и 
технологични решения за биологично производство при зеленчукови 
култури в полски условия. 

3. Съвместен проект с Институт по ботаника към БАН: Вътревидово 
разнообразие, биологично-активни вещества, ресурси, подбор на 
перспективни местообитания, култивиране и устойчиво ползване на Tribulus 
terrestris L. за фармацевтичната промишленост. 

4. По оперативна програма „Структурни фондове”, съвместно с АУ, Пловдив: 
Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на 
младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука. 

5. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с водеща 
организация АУ, Пловдив: Подкрепа за развитието на докторанти, 
постдокторанти, специализанти и млади учени. 

Проектите дадоха възможност за обновяване на апаратурата  и закупуване на 
консумативи. Едновременно с това по-голямата част от младите учени имаха 
възможност да посетят водещи научни институти в Европа, да проведат курсове за 
обучение и да усвоят нови методики. 

Създадена е европейска структура с две основни звена с тематика, подчинена 
на приоритетите на Европейското изследователско Пространство. Насочена към 
обединяване на двете звена на Института; рационално използване на наличната 
апаратура и съоръжения за съвместни изследвания. Изградено е звено „Център за 
подобряване качеството на плодовете” чрез успешен проект към МОМН (Проект: 
Initiatives to create Maritsa “Vegetable Crops Improvement” Centre for transfer of European 
knowledge, research and practice), обединяващ лаборатории, чиито изследвания са 
насочени към подобряване качеството на плодовете и храненето на растенията 

Проекти към МААЕ: 
1. Оценка на естествените и мутантни ресурси за увеличени нива на 

каротеноиди при културни видове, с наблягане на пипер. Проектът е 
продължение на друг вече завършил проект;  

2. Засилване продуктивността и качеството на основните хранителни култури. 
Годишните срещи, симпозиумите и други научни мероприятия, организирани от 

предоставеното финансиране са предпоставка за създаване на нови контакти и 
възможности за разработване на съвместни проекти. 

Проекти по Рамковите програми на ЕС.  
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В структурата на института функционира отдел „Международни проекти и 
програми. Сформира се колектив от опитни и млади научни работници с отличен 
английски език и хъс за работа по международните програми. С общи усилия под 
ръководството на ръководителя на отдела беше разработен  успешен проект към 7 
Рамкова Програма: Project acronym: EU-BALKANVEGETABLES Project full title: BALKAN 
VEGETABLE RESEARCH CENTRE FOR TRANSFER OF EUROPEAN KNOWLEDGE, 
RESEARCH AND PRACTICE.  В резултат Институтът беше разпознат като водещо 
изследователско звено с практическа насоченост от Европейската комисия.  

По проекта са изградени две мрежи (Българска и Балканска), обединяващи 
изследователите в областта на зеленчуковата наука. На проведените срещи бяха 
обсъдени въпроси, касаещи изследователските програми, финансирането на 
научните изследвания и др. Като резултат от създадените контакти бе и успешното 
кандидатстване в SEE-ERA-NET Plus Joint Call 2009 с проект, свързан с изучаване на 
балканското разнообразие в род Капсикум.  

Институтът се утвърди като Център за разпространение на знания. Той беше 
посетен от водещи специалисти по съвременни методи на изследване в областта на 
зеленчукопроизводството, които изнесоха интересни лекции пред академичната 
общност не само от института, но и от други институти от системата на ССА и ВУЗ. 

Проект SEE-ERA-NET PLUS с координатор  Институт по физиология и генетика 
към БАН: Изследване и използване на биологичното разнообразие от род Капсикум 
на Балканите, за да се изолира ген-плазма, устойчива на биотичен стрес. 

 
Техническа въоръженост на научните изследвания:  
През последните 10 години по проекти към Европейските програми и фонд 

Научни изследвания беше осъвременена и обновена техническата инфраструктура. 
Лабораторният комплекс на института разполага с нова екипировка за молекулярни, 
почвени, растителни, биохимични, физиологични и микробиологични анализи. Новата 
техническа инфраструктура създаде атрактивна работна среда в института, повиши 
се качеството на изследванията. Включват се нови прогресивни направления в 
аналитичните програми относно биоактивните субстанции в зеленчуците, нови 
методи за идентифициране на патогени и гени за устойчивост. Усъвършенстваната 
техническа база позволява на научните работници да провеждат изследванията си на 
качествено ново равнище и да бъдат равностойни партньори на чуждестранните 
колеги, с които работят по съвместни проекти. 

В опитните и производствените площи са изградени  капкови системи за 
напояване  и фертигация, което е предпоставка за по-прецизно извеждане на 
вегетационните опити и получаване на по-високи добиви. 

Компютърна въоръженост и достъп до Internet. Всички научни работници 
разполагат с персонални компютри и 24 часов неограничен достъп до Internet. 
Възприетата практика обновяването на компютрите да става само със средства от 
спечелени проекти, амбицира научните работници да участват непрекъснато с нови 
предложения за проекти. 

Събрана е богата и разнообразна генетична колекция  от наши и чужди линии, 
сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи, с различен произход, която е 
основа на генетико-селекционната дейност. В резултат от целенасоченото 
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експлоатиране през последните 5 години са създадени 32 нови сорта. В процес на 
изпитване в ИАСАС на различен етап са 3 кандидат-сорта. 

Закупен е софтуер и е изградена автоматична библиотека, която дава по-
големи възможности за достъп на научните работници до специализирана 
литература. 

В резултат от подобрената информираност и по-добра въоръженост с 
апаратура научните работници участват в национални и международни форуми с 
качествени резултати, отразени в качествени публикации. 

Изградена е Генбанка за съхранение на зеленчуковите семена (селекционни, 
предбазови и базови семена) в камери с температура 40С. 

Обновена е залата с фитотронни камери с контролиран температурен, 
светлинен и влажностен режим за провеждане на пресяващи тестове с вируси. 

Изградена е вегетационна къща, защитена от вектори, със съвременни 
системи за отопление и охлаждане, използващи зелена енергия. 

Създаден е център за разпространение на знания чрез: 

♦ Лекторски курсове на водещи изследователи в областта на молекулярната 
селекция, екологични подходи при храненето на растенията, интегрираната 
защита от болести и неприятели. 

♦ Специализации и научни посещения в известни изследователски институти. 
Изградена е съвременна лекторска зала с необходимото техническо 

оборудване за провеждане на курсове за обучение както на изследователи, така и на 
фермери, семепроизводители и преработватели. 

Между двата отдела са изградени силни връзки, за комплексно обезпечаване и 
решаване на изследователските проекти. 

Растежът на кадрите е обект на постоянно внимание. Нямаме изоставащи 
колеги, незащитили дисертация в законовите срокове. През последните години са 
защитени две дисертации. Академичната длъжност „доцент” са придобили трима 
души, а „професор” – също трима. В процес на подготовка за зачисляване в свободна 
докторантура са четирима асистенти. В момента тече конкурс за академичната 
длъжност „професор”. 

 
Б. Трансфер на научните постижения към практиката.  
Изграденият по Програма ФАР “Център за трансфер на технологии „Марица” 

– конкурентноспособен и уникален иновационен център в областта на 
зеленчукопроизводството” действа като междинно звено за трансфер на технологии 
между Института, зеленчукопроизводители и преработватели. 

♦ Той афишира създадените научни продукти на ИЗК (нови сортове и 
иновации в технологиите за отглеждане) и осигурява обратна информация, 
относно съществуващите нужди на българските зеленчукопроизводители и 
преработвателни предприятия; 

♦ Скъсява сроковете за внедряване на научните продукти в производството, 
подкрепя комерсиализирането им; 

♦ Събрана е информация за производители, потенциални потребители на 
научните продукти на института; 
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През периода на петгодишното му съществуване бяха подготвени технологии с 
технологични карти за отглеждането на различни култури. Направен е икономически 
анализ на тези технологии. Организирани са курсове за обучение на производители в 
Кърджали, съвместно с Академия БГ. Организирани са демонстрационни полета със 
сортове на института в различни райони на региона. Организират се открити дни. 

 
В. Експериментална база 
Експерименталната и производствена дейности се обслужват от 

машинотракторен парк, включващ четири универсални колесни трактора и 1 
малогабаритен, за нуждите на оранжерийния комплекс. Новозакупени са по-мощен 
трактор с инвентар за него – обръщателен плуг за основна оран и дискова брана, а 
също и сеялка за редова сеитба и щангова пръскачка за съществуващите трактори. 
Окомплектоването на парка с новия трактор и земеделски инвентар осигурява по-
икономично и по-качествено обработване на площите, което ще рефлектира върху 
добивите.  

 
Г. Оранжериен комплекс 
След тежката зима 2011/2012 г. стоманено-стъклените оранжерии бяха в 

окаяно състояние. Липсата на средства, въпреки предприетите действия пред фонд 
„Бедствия и аварии” ни изправи пред сериозни проблеми през вегетация 2012. Едва в 
края на 2012 г. ни бяха предоставени средства, с които започна остъкляване на 
стоманено-стъклените и покриване на оранжериите с полиетиленово покритие. С тези 
средства започна и ремонта на покрива на ремонтна работилница, който също 
пострада от тежката зима. За съжаление отново липсата на средства не ни позволи 
да въведем в експлоатация новата демонстрационна оранжерия, построена със 
средства от FAO с полиетиленово покритие и възможности за хидропонно 
отглеждане. Стъклените оранжерии се използват за провеждане на експериментална 
дейност и за производствени цели. Оранжериите с полиетиленово покритие се 
използват главно за нуждите на сортоподдържането. Те са обособени в изолиран 
комплекс, с цел опазване на изходния материал. 

 
ІІ. СЛАБИ СТРАНИ  

 
А. Научноизследователска дейност 
 Редуцирането на състава на института, недостига на ФРЗ редуцира и броят на 

земеделските работници. Това ограничава възможността да се заложат необходимия 
обем опити. 

Все още липсват актуални стратегии за научните изследвания в двете научни 
направления. 

Въведеното съвременно оборудване на лабораторния комплекс изисква и 
много скъпи консумативи, които не са по силите на бюджета на института. Научните 
работници търсят решение на проблема с кандидатстване по повикванията на Фонд 
Научни изследвания и по рамковите програми на ЕС. Спечелването на такива проекти 
е все по-трудно.  

Вегетационните къщи се нуждаят от основен ремонт. 
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Изградената генбанка все още не е пусната в експлоатация поради 
необходимост от стелажи и друго оборудване и поради икономия на ел. енергия. 

През последните години няма защитени дисертации за придобиване научната 
степен Доктор на науките. Практиката научните работници да заплащат сами 
процедурите са една от причините за това. 

 
Б. Трансфер на научните постижения към практиката.  
Въпреки изградения ЦТТ все още внедряването на научните постижения в 

практиката е труден и бавен процес. Ограничените възможности за посещения при 
производителите са една от причините за това. Друг проблем е липсата на реклама. 
Трудно можем да се състезаваме с големите семенарски къщи и мощната им 
реклама. 

 
В. Експериментална база 
Оранжерийният комплекс освен от остъкляване се нуждае и от основен  

ремонт. Все още не сме успели да го опаковаме с  алвеолно фолио, което ще повиши 
ефективността от използването му. 

В производствените площи не е внасян оборски тор повече от 15 години. Има 
оформени пясъчни петна, които непрекъснато се увеличават. Необходими са 
средства за възстановяване на тези участъци. 

За подобряване качеството на производствените площи е необходима дълбока 
оран с подравняване, което се надяваме да постигнем с новата техника. 

Паркът и алеите между сеитбооборотите се нуждаят от подравняване и 
основно почистване. Това ще доведе до по-лесното им поддържане в добро 
състояние. 

 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗК ”МАРИЦА” ЗА 
ПЕРИОДА 2013-2017 г. 

 
А. Научноизследователска дейност 
Изградената изследователска структура, включваща двата научни отдела 

„Селекция, сортоподдържане и интродукция на зеленчуковите култури и картофи” и 
„Технологии в зеленчукопроизводството” и сектор „Международни проекти и 
програми” функционира пълноценно. Двата отдела са в тесни взаимоотношения 
помежду си. Проектите към ССА, фонд Научни изследвания и международните 
програми се разработват успешно от интегрирани интердисциплинарни колективи. 
Ето защо тази структура ще се запази и през следващите години. 

Приоритетите в изследователската дейност, съответстващи на приоритетите 
на ССА и МЗХ ще се запазят. Над тях ще се надграждат новите приоритети, свързани 
с Програма 2020. Ще се създават нови сортове зеленчукови култури с подобрени 
биохимични показатели, традиционен български вкус, повишено съдържание на 
биологично активни вещества и устойчивост на биотичен и абиотичен стрес. 
Предимство ще се дава на хибридните сортове. В технологичен аспект ще се 
акцентира върху алтернативни решения за хранене на растенията и опазване на 
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растителното здраве, за повишаване енергийната ефективност на производството, за 
опазване на околната среда и за получаване на по-качествена и безопасна храна. 

Наложително е разработване на стратегии за изследователската дейност в 
двата отдела, които ще се предложат за обсъждане от всички научни работници. Те 
ще бъдат основа за разработване на новите проекти към ССА, към фонд Научни 
изследвания и по Международните програми. 

Разширяване на сътрудничеството между националните изследователски 
структури е друг приоритет на бъдещата работа. Това ще даде възможност да се 
създадат интердисциплинарни колективи, включващи изследователи от института и 
други институти от ССА, БАН, АУ-Пловдив, ПУ, Тракийски университет, Стара Загора, 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, както и интернационални такива. 

Разширяване на международното сътрудничество със сродни институти от 
Балканите и Европа ще ни позволи успешно да кандидатстваме по наши и 
международни изследователски програми. 

Добрата техническа въоръженост на лабораторния комплекс е основа за 
високо качество на изследователската работа и възможност за достойно 
партньорство. Ще продължи дооборудването му и закупуване на необходимите 
консумативи за работа на съвременната апаратура. 

Ще се въведе в експлоатация генбанката за съхранение на семенния материал 
(селекционни, предбазови и базови семена). 

Ще се ремонтират вегетационните къщи за да може качествено да се извеждат 
вегетационните опити. Това ще даде възможност за ограничаване на полските опити 
в условията на недостиг на земеделски работници и ФРЗ. 

Ще продължи изграждането на съвременна база за индустриално 
компостиране, която ще представи Института като пионер в тази област. 

Изградената съвременна лекторска зала с необходимото техническо 
оборудване ще се превърне в Център за обучение на изследователи, фермери, 
семепроизводители и преработватели. 

На заделената площ, която е в преходен период за изграждане на поле за 
органично производство, ще се провеждат научни изследвания, производство на 
органични семена и ще се създадат демонстрационни площи за обучение на студенти 
и производители. 

Ще продължи работата по растежа на кадрите. Ще се създадат всички 
необходими условия за подготовка на дисертации за ОНС „Доктор” и за НС „Доктор на 
науките”, както и възможност за хабилитиране. 

 
Б. Трансфер на научните постижения към практиката 
Ще продължи изграждането и утвърждаването на ЦТТ:  

♦ Като междинно звено за трансфер на научни продукти и знания между 
Института и производители/преработватели на зеленчукова продукция; 

♦ Като Център за маркетингови проучвания на пазара за семена и стокова 
продукция; 

♦ Ще се изгради база данни за производители и потребители на научните 
продукти на института. Това ще спомогне за получаване на обратен поток 
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от информация, относно съществуващите нужди на българските 
зеленчукопроизводители и преработватели; 

♦ За подкрепа комерсиализирането на научните постижения на ИЗК „Марица”; 

♦ За разширяване на  мрежата със сродни структури на Балканите и Европа и 
осъществяване на контакти с цел популяризиране и продажба на научни 
продукти, както и за кандидатстване по международни програми; 

♦ Ще се направят постъпки за лицензиране на института като център за 
обучение на зеленчукопроизводители или ще се използва лиценза на ССА. 
Обучението ще бъде както по проблемите на зеленчукопроизводството и 
картофопроизводството, така и по други проблеми, с участието на лектори 
от института и на външни такива; 

♦ Ще се акредитира лабораторията по агрохимия, с оглед препоръките и 
становищата, които издава да имат юридическа стойност. 

 
В. Експериментална база  
 
І. Производство на стокова продукция и семепроизводство 

♦ Както досега ще продължи ежегодният анализ на търсенето на семена. 
Програмите за семепроизводство ще бъдат съобразени с нуждите на 
пазара; 

♦ Ще се сключват договори за съвместна дейност за производство на семена 
с външни фирми, под непосредственото ръководство и контрол от научните 
работници от института. По този начин ще се реши проблема с 
пространствената изолация и недостига на работна ръка; 

♦ Ще се полагат усилия за увеличаване броя на лицензионните договори за 
семепроизводство и събиране на дължимото роялти; 

♦ С помощта на новата земеделска техника обработките на площите ще 
бъдат изпълнявани агротехническите срокове по-качествено, което ще 
доведе до повишаване на добивите;  

♦ За нуждите на науката и производствената база ще се закупи нова 
пръскачка и култиватор; 

♦ На всички семепроизводни площи ще се изградят системи за капково 
напояване и фертигация, което ще доведе до икономии на поливна вода и 
труд и редуцира заплевеляването им. 

 
ІІ. Оранжериен комплекс 
Неизпълненото мероприятие за топлоизолация на стоманено-стъклените 

оранжерии с алвеолно фолио, което ще доведе до повишаване на температурата в 
съоръжението с 4-50С през пролетния и есенния сезон ще се изпълни през следващия 
мандат. Това ще позволи по-ранно залагане на отглежданите култури и ще доведе до 
повишаване ефективността на това производство. 

За опазване на стъклата на стоманено-стъклените оранжерии през зимния 
период поетапно ще се закупува и монтира аварийно отопление чрез топловъздушни 
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агрегати. Това ще позволи по-ранно засаждане на културите и получаване на по-високи 
добиви. 

По международен проект ще се реновира още една клетка от вегетационната 
къща. 

Ще се бракуват и продадат котлите за парно отопление и негодните 
отоплителни тръби в оранжериите. Получените средства ще се използват за ремонт на 
същите. 

Във връзка със засиленото търсене на разсади ще се заделят средства за 
закупуване на табли за разсад и разширяване на тази възможност. Младите фермери, 
които работят по ПРСР се бъдат консултирани по технологиите по отглеждане н 
културите. 

 ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
Ще продължи политиката на строга финансова дисциплина и отчетност по 

проекти. 
Както досега, поради липса на достатъчно средства, заявките за закупуване на 

материали ще се разглеждат ежеседмично на заседание на Дирекционния съвет. 
Колективно ще се решава как ще се изразходват наличните средства. 

Движението на МПС ще бъде съобразено с въведените лимити. 
Недостигът на финансови средства ще наложи съчетаването на две и повече 

длъжности, с оглед оптимизиране на състава и ФРЗ.  
Основни източници на финансиране ще бъдат: 

♦ Бюджетна субсидия; 
♦ Единни плащания и целево субсидиране на производството; 
♦ Целеви проекти на ССА и МЗХ; 
♦ Проекти, финансирани от фонд Научни изследвания; 
♦ Международни проекти по рамковите програми и двустранно 

сътрудничество; 
♦ Договори с други организации; 
♦ Лабораторни анализи; 
♦ Производствена дейност; 
♦ Приходи от услуги на външни организации и наеми. 

Административната дейност ще бъде ориентирана към контрол върху 
спазването на трудовия ред и дисциплина, опазване на продукцията и имуществото, 
ефективно използване труда на работниците и специалистите, контрол върху 
условията на труд, включително и охрана на труда, съответстваща на европейските 
стандарти. 
 

СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
 

От решаването на социалните проблеми зависи реализирането на научната и 
производствена програми. Особено внимание ще се отделя на: 

♦ Ежегодно провеждане на профилактични прегледи, оценка на риска и 
замервания, съгласно изискванията на трудовата медицина; 
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♦ Осигуряване на защитно работно облекло, лични предпазни средства и 
други привилегии за рисковите групи съгласно КТ; 

♦ Ежегодно изследване на холинестеразната активност на работещите с 
химикали и ПРЗ; 

♦ Ежегодна застраховка на рисковите групи; 
♦ Текущ ремонт на сградите. Ще бъде довършена подмяната на 

дограмата и закупуване на икономични уреди за отопление. Ще се 
ремонтират покривите на сграда Счетоводство, Механизация и 
Семехранилището; 

♦ Ежегодна проверка за изправност на осветлението и пожарогасителите; 
♦ Съвместно с ТЗ на ИАСАС ще се търсят възможности за 

преасфалтиране на алеята от ІІ-ри портал до тяхната сграда. 


