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3брой 3-4 (20-21), 2018Selective Achievements in Bulgaria for the Period 2009-2017
prof. Slavka Lukipidis, University of Forestry, Sofia

The report analyzes the use of new varieties and breeds of animals in Bulgaria. Together with the 
introduction of innovation in science and well-trained staff, the efficiency of agriculture and the production of 
organic food production is guaranteed. In Bulgaria, 14 state institutions are involved in the selection process 
for the selection of varieties of agricultural crops. They created 79.65%, or 285 numbers of the varieties certified 
by the Patent Office during the period 2009-2017, incl. 58 varieties of private selection centers. 

p. 3

Земеделието, като всяка производстве-
на система изисква значителни материални 
и финансови ресурси. Селекционирането 
на новите, високодобивни и висококачест-
вени сортове растения и породи животни е 
най-сигурният начин за повишаване ефек-
тивността на производство на продовол-
ствена растениевъдна  продукция.

Използването на новите сортове и поро-
ди животни гарантира ефективността на зе-
меделското производство и в перспектива. 
Това е интелектуалният труд на научните 
работници, на изследователите в областта 
на земеделието. 

Земеделската наука у нас  е действаща 
и имаме добри постижения в тази област. 
Нашите научни работници- селекционери 
работят и създават нови сортове растения 
и породи животни с добри качества, задо-
воляващи постоянно нарастващите нужди 
на потребителите от качествена продовол-
ствена продукция.

Новоселекционираните сортове изми-
нават дълъг период от 8-10-12 години - от 
възникване на идеята за създаване на сор-
та, съставяне на селекционната програма и 
комплектоване на подходящ селекционен 
колектив, избора и приложението на под-
ходящите селекционни методи за полу-
чаване на желаните признаци и качества, 
генетическото изравняване на сорта, про-
веждане на институтското двупосочно сор-
тоизпитване, следвано от задължителното 
държавно сортоизпитване, т.е. експертиза-
та по същество за оригиналност (RHS-test) и 
за стопански и технологични качества (БСК-

тест), която се провежда в опитните полета 
на териториалните звена в екологичната 
мрежа на ИАСАС в страната ни по задължи-
телна и за селекционните института мето-
дика, конкретна за земеделска култура. 

Въз основа на резултатите от държавно-
то сортоизпитване и дейността на специ-
ализираните Експертни комисии (за съот-
ветната земеделска култура или група срод-
ни култури), сортът-растение достига до 
сертифициране от Патентното ведомство, с 
издаване на сертификат за собственост на 
сорт, с продължителност на действие 20-25 
години в зависимост от вида на културата. 
За признатите сортове се разработва и из-
дава (от ИАСАС), официалната Национална 
сортова листа, включваща сортовете/хи-
бридите с право на семепроизводство.

Целта на проучването ни беше, въз ос-
нова на анализ на селекционната дейност 
за периода 2009-2017 година да докажем, 
че родната земеделската наука е жива и 
има съответните  постижения по отделните 
направления и земеделски култури. 

Селекционна дейност в България разви-
ват както държавни така и честни селекци-
онни институции. В България, със селекци-
онна дейност  се занимават 14 държавни 
центрове за селекция на сортове полски 
култури. Те са създали 77.09% или общо 175 
броя от сортовете сертифицирани от Па-
тентно ведомство през периода 2009-2017 
година, като през периода 2015-2017 годи-
на сортовете са 53 броя - 63.1% (включващи 
и сортовете дребноплодни овощни и гор-
ски видове) Табл. 1                                                    

Държавните селекционни центрове за 
сортове трайните култури са 4 броя, в ко-
ито са селекционирани около една пета 
– 14.54% от общият брой  или 33 броя сор-
тове от овощни култури. За отбелязване е, 

1 Докладът е изнесен по време на конферен-
цията “Иновации и интелектуална собстве-
ност - основна предпоставка за конкурентос-
пособност” Плевен, 10-11.V.2018

Селекционни постижения 
в България през периода 
2009-2017 година1

проф. Славка Лукипудис, 
Лесотехнически университет, Агрономически факултет, София

Flexible study
Deyan Doykov, Milena Koleva, Angel Georgiev, Irina Veleva

Modern education is increasingly associated with the use of active learning methods where the student 
plays a central role. More and more educational institutions are implementing Adjeal and Design methodologies 
that make the education process more optimized, simplified and related to man and society. Adjal innovative 
methods revolutionized the information technology and software engineering sector. The report examines the 
basic principles for the application of Adjal approaches in the educational system and the main features of the 
Adjal methodology. 

p. 16

A mathematical method for determining the quality of e-learning application in 
Bulgarian schools and universities

Author: Bagryan Krastev Yordanov
The results of the innovation survey conducted in 20 schools from 4 municipalities in the Pleven region 

are outlined. The survey involved 9 factors and 28 determinants. A total of 37 positive values, expressed in 
percent, involved in mathematical formulas. The statistical term “arithmetic mean of several quantities” is used. 
The latter formula outputs the basic magnitude of the Ue method, an e-learning factor that reflects the quality 
of e-learning application in schools and universities. 

p. 21

GOOGLE Classroom
Petyo Nikolov

Today there is more and more talk about modern education, distance learning and virtual classrooms. There 
are many implemented applications in this direction, but for each of them something is slipping from the fact 
that the particular product is universal. There is a learning environment that fully covers all of these requirements, 
and it’s the learning environment: GOOGLE ClassRoom. The reasons why you should use this environment and 
why it is the best are easy to learn - it takes a little time to prepare; intuitive and clean design; keeps the work of 
the students; Full integration with Google Drive an easy way to start with creating a classless classroom; improves 
communication with students; files are automatically duplicated for each student; full integration with Android 
and iOS; improvements to this product are expected to continue; allows focus on teaching and learning, not on 
technology.

p. 26

Aquaponic +
Sami Fetiani, Antoan Kralev, Luboslav Petrov, Dennis Angelov, 

Anelia Dokuzanova, Veselina Ivanova, Martin Spirov
In today’s fast-paced world, there is no shortage of anyone’s favorite activities. Aquaponic + is a good project 

that needs to be realized by as many people as possible. This would facilitate agriculture in Bulgaria because 
it will become more accessible. Aqua Ponic + is a closed microbial system for plant and fish farming that does 
not require much human intervention. The system does not require a large area and lots of materials, making it 
accessible to people in villages where farming is a major occupation.

p. 30

Water lens
Sami Fetiani, Antoan Kralev, Luboslav Petrov, Dennis Angelov, Anelia Dokuzanova, Veselina Ivanova, 

Martin Dimitrov Spirov
The water lens is a plant that inhabits swamps and purifies contaminated water. We started this project 

because the water lens finds a lot of applications in medicine, ecology, culinary and biofuel production. It 
combats environmental issues related to the planet’s pollution and climate change caused by carbon dioxide 
from the engines. The water lens helps with constipation, ulcer, depressive illness, thyroid disease, and others.

p. 32
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че центровете за селекция на сортове от 
трайните култури през последните три го-
дини (2015-2017) нямат признати сортове.

В България една научна институция се-
лекционира цветя и декоративни храсти. В 
Института по декоративни растения (ИДР), 
Негован, София са създадени 13 сорта, със-
тавляващи 5.73% от общата селекция, но 
през последните три години нямат серти-
фицирани нови сортове.

Прави впечатление, че през периода 
на последните три години (2015-2017) са 
селекционирани 2 сорта дребноплодни 
овощни видове – Годжи бери и 4 сорта Па-
уловния, горски вид, характерен с изклю-
чително бързия темп на растеж и ценност-
та на дървесината си.

Действащите частни селекционни цен-
трове са 19 на брой, в които се селекцио-
нират основно зимна мека пшеница, ориз и 
зеленчукови култури. От тях 4 броя регис-
трират стабилна научна дейност, доказана 
със създадените сортове през целия отче-
тен период, докато 8 от частните центрове 
през периода 2015-2017 година нямат ре-
гистрирани научни постижения, а 6 от част-
ните центрове са новорегистрирани, които 
развиват активна селекционна дейност 
– сертифицирани  8 сорта и 9 линии.

В областта на животновъдството рабо-
тят и създават нови породи животни 4 броя 
научни и научнопроизводствени институ-
ции, но тяхната научна продукция е от пър-
вият етап – до 2014 година. През последния 

три годишен период нямат сертифицирани 
нови породи животни. 

Частните селекционни центрове и семе-
нарски къщи бележат прогрес в селекци-
онната си дейност със селекционираните 
общо 58 сорта съставляващи една пета от 
селекционната дейност през отчетния пе-
риод, като само пред последните три годи-
ни техният относителен  дял е 36.9% .

От четиринадесетте държавни селе-
кционни центрове с най-висок дял в се-
лекционираните, признати за оригинални 
и вписани в Националната сортова листа, 
със сертификат за собственост е Държав-
ният земеделски институт (ДЗИ) в град Ге-
нерал Тошево, създаден и водещ дейността 
си от 1951 година - всепризнат лидер в се-
лекцията на пшеницата и слънчогледа.  
Табл.2

Освен селекцията на сортове зимна 
обикновена, мека пшеница и създаването 
на сортове и хибриди слънчоглед, в този 
основен за България научноизследовател-
ски институт се извършва селекция и на 
твърда пшеница (Tr. Durum L.),  на тритика-
ле и ечемик (от зърнено-житните култури), 
както и на сортове бобови култури (фасул, 
леща и други). 

В ДЗИ „Добруджа” са селекционирани 
сортове пшеници и слънчогледи, със све-
товна известност и с широко приложение в 
зърнопроизводството ни. 

Висока селекционна активност институ-
тът регистрира и през последните 3 годи-

ни (2015-2017). Там са селекционирани 15 
броя сортове/хибриди, с което достигат об-
щата цифра на селекционирани 42 броя = 
24.6% или една четвърт от цялата селекция 
на полски култури в страната

В ДЗИ, Генерал Тошево са селекционира-
ни сортове зимна обикновена, мека пшени-
ца Северина, ГТП Драгана, Стояна, Божана, 
ГТП Киара, Калина, ГТП Лидер, Горица, Ми-
рела, Косара, ГТП Рада, ГТП Тина, Пчелина, 
ГТП Катаржина, ГТП Камп; сортове зимна 
твърда пшеница Мирабел и Мелина; трити-
кале Респект, Ирник, Добруджанец; ечемик 
ГТП Ахат, ГТП Яспис; слънчоглед Яна, Диа-
мант, Валин, 217 А   и  грах  сорт Мишел. 

През периода 2015-2017 година са се-
лекционирани сортовете пшеница Жана, 
Фани, Кристалина и Сладуна;  тритикале 
сортовете Благовост, Ловчанка и Дони 52; 
ечемик сортовете  Пагане и Тангра; селе-
кционните линии слънчоглед 3607А, 99 R и 
Линзи  и сортовете фасул Устрем, Биляна и 
Вежен. 

Институтът по зеленчукови култури 
(ИЗК) Марица, Пловдив е специализираният 
научен институт, работещ от 1930 година, с 
насока на научната си дейност селекция на 
сортове зеленчукови култури. През целият 
период от създаването в ИЗК Марица са 
създадени  над 280 сорта зеленчукови кул-
тури, основно домати, пипер и краставици. 

Тук се извършва селекция на сорто-
ве лук, зеле, картофи, градински фасул, 
градински грах и други. Основният дял в 
научните изследвания са селекцията, сор-
топоддържането и семепроизводството 
на зеленчукови култури. Генетико-селе-
кционната дейност се развива както чрез 
използване на класическите методи отбор, 
междусортова, междувидова и отдалечена 
хибридизация беккрос, така и на съвре-
менни методи на селекция in vitro, in vivo, 
мутаогенез  и други.

Работи се по създаването на  нови сор-
тове и хибриди зеленчукови култури с 
ценни стопански качества, като повишено 
съдържание на вещества с антиоксидантно 
действие, бетакаротин, ликопин и витамин 
С, подходящи за прясна консумация и за 
притогвяне на функционални храни. Рабо-
ти се по създаване на сортове зеленчукови 
култури с устойчивост на биотични и абио-
тични стресови фактори.

Новоселекционираните, признати и 
сертифицирани сортове зеленчукови кул-

тури са домати Водолей, Линия 985,  ИЗК Ти-
ара, ИЗК Йоана,  Копнеж, Дивна, ИЗК Олимп; 
пипер ИЗК Калин, Ясен, Калоян, Милкана; 
краставици ИЗК Марица и  Мерсия; градин-
ски фасул Пагане; градински грах Мерсия; 
броколи ИЗК Искра; бяло зеле Пълдинер; 
картофи Орфей и сорт ориз ИЗК Олимп. 

През отчетния период 2009-2017 годи-
на  специализираният селекционен център 
„Марица” е създал общо 24 сорта зеленчу-
кови култури, заемайки относителен дял от 
14.0% от общата селекционна дейност на 
държавните центрове, с което отстъпва на 
ДЗИ, Генерал Тошево и почти се изравня-
ва  по селекционната си дейност с тази на 
ИРГР, Садово.

През периода 2015-2017 година в ИЗК 
„Марица”, Пловдив са селекционирани сор-
товете картофи (Павелско), домати (Розово 
сърце), фасул (Еврос) и бяло главесто зеле 
(Билян).   

България е петата страна в света, поло-
жила началото на земеделската наука - аг-
рономическото изследване  на растител-
ните видове. През 1882 година е създадено 
първото опитно поле в Садово, след Фран-
ция, Англия, Швеция и Германия. 

Институт по Растителни и Генетични Ре-
сурси (ИРГР) в гр. Садово, от 2000 година 
работи основно в областта на селекцията 
на зимна обикновена, мека пшеница. Една  
трета от селекцията на института е от сор-
тове зимна пшеница. Сортовете ориз, съз-
дадени в този институт съставляват 10.5%. 
Тука се извършва и селекцията на масло-
дайни култури фъстъци и сусам, селекцио-
нират се сортове овес, тритикале и други. 
Табл.2

За отбелязване е, че в ИРГР, Садово се 
намира най-голямата на Балканите генбан-
ка, където се съхраняват десетки хиляди 
растителни образци. Основните научни 
изследвания в областта на растителните и 
генетични ресурси са насочени към съби-
ране, проучване, съхраняване и размножа-
ване на растителния генофонд от култур-
ната, местна и дива флора и осигуряване 
на лесен достъп до използването им, за 
размножаване и основно за селекционни 
цели.  Ежегодно се извършва  обогатяване 
на растителния генофонд с повече от 930-
1300 растителни образци, които служат за 
изходен селекционен материал - за роди-
телски форми при селекционирането на 
новите сортове.

Табл. 1  Селекционни центрове и селекционирани сортове   
през периода 2009-2015 година    

№ Видове земеделски култури
Сортове/Хибриди 2009-2017 г.

%2009-2014 2015-2017 Сортове
брой %

1 Полски култури   (12 + 2 пункта) 128 47 175 - 77.09
2 Овощни култури   (4 пункта) 33 - 33 - 14.54
3 Декоративни растения (1 пункт) 13 - 13 - 5.73

4 Дребноплодни овощни и 
Горски видове - 6 6 - 2.64

Всичко 174 53 -63.1% 227 79.65 100.0

4 Частни селекционни центрове
(13 бр.) 27  31- 36.9% 58 20.35 -

Всичко брой сортове/хибриди 201 84-100.0% 285 100.0 -

5 Селекция на породи животни  
(4 пункта)/породи 7 - 7 -
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Националната генбанка изпълнява  на-
учната програма за дългосрочно съхраня-
ване на семенна зародишна плазма. Тука 
се поддържат чрез дългосрочно и сред-
носрочно съхранение  над 60000 образци 
от 2700 вида растения. Създаден е елек-
тронен каталог като част от Европейският 
каталог за растителни генетични ресурси 
(EURISCO). Тука се извършва безвалутен об-
мен с над 100 генбанки и ботанически гра-
дини в света.

В ИРГР, Садово през периода 2009-2014 
година са селекционирани, изпитани, при-
знати и сертифицирани сортове полски 
култури, заемащи относителен дял от 13.5% 
от общата селекционна дейност. Сортове-
те полски култури са зимна мека пшеница 
Царевец, КМ 135, Николай, Гизда, Никибо; 
зимна твърда пшеница - Деница; ечемик 
сорт Поток;  ориз - ИРГ Дани, Аваля; зимен 
овес - Катан,  ИРГР Марина; грах - Теди;  па-
пуда - Хриси; фъстъци - Станко, Цветелина, 
Лотос; сусам - Ирина, София, Виктория.

През периода 2015-2017 година колек-
тивът научни работници са селекционира-
ли сортовете зимна обикновена, мека пше-
ница Гинра и сортовете сусам Айда, Валя и 
Невена.

Научните звена към Селскостопанска 
Академия (ССА). В Регионалният център 
по научно-приложно обслужване (РЦНПО) 
в град Враца  са селекционирани  породи 
копринена буба. Сортове тютюн са селек-
ционирани в Опитна станция по тютюна 
град Рила. През целия отчетен период тези 
научни звена са създали общо 15 броя сор-
тове, заемащи 8.8% относителен дял, като 
само през последният  тригодишен период 
е създаден сорт фий (Боил).

Съвместно с учени от Тракийския Уни-
верситет в град Стара Загора са селекцио-
нирани и три селекционни линии коприне-
на пеперуда - 19 х Маги 2  и  Маги 2 х 19. 

За отбелязване е, че до 2014 година в 
този специализиран институт са създадени 
следните селекционни линии копринена 
буба - (СН 1 х Ива 1 х Май 2 х Нова 2); (КК х 
Свила 2); (БГ1 х МВраца 35 х Мерифа 2); (ХБ 
х МЕ-Рефа2 х ВБ1 х Враца 35);  Леа 2 х Нова 2 
х Лим 1 х Ива 1); Лим 1 х Ива 1 х Леа 2 х Нова 
2) и сортовете  соя - Ричи, Авигея и  Роса; 
пасищен райграс - Странджа и тютюн сорт 
Рила 89, от произход Дупница.

По степен на селекционна дейност (8%), 
изравняваща се с тази на ССА е дейността 

на Институтът по полски култури (ИПК), 
Чирпан, създаден през 1925г. Научноиз-
следователската дейност е съсредоточена 
в два отдела, селекция и технология на па-
мука  и  селекция и технология на твърдата 
пшеница (Tr. durum L.). 

Основни направления при селекцията 
на памука са създаване на сортове с ра-
нозрялост и висок добив, с дълго и здраво 
влакно. През отчетния период са селекци-
онирани, признати и сертифицирани  сор-
тове  памук, с отличителни морфологични 
белези, притежаващи добри стопански  и 
високи технологични качества

В селекцията на твърдата пшеница се 
работи за създаване и внедряване в про-
изводството  на нови високопродуктивни  
сортове с генетичен потенциал от 800-900 
кг/ дка и с качество на зърното. Създават се 
сортове отговарящи  на изискванията за ус-
тойчивост на биотични и абиотични стре-
сови фактори. 

През периода 2009-2014 година са се-
лекционирани общо 15 сорта зимна твърда 
пшеница (Предел, Дени, ИПК Елбрус) и сор-
тове  памук (Пловдив, Руми, ИПК Нелина, 
Филипополис, Деница).

Само през последните три години се-
лекцията на Чирпан се обогати с още шест 
сорта зимна твърда  пшеница (Сая, Церера, 
Тракия , Кехлибар, Райлидур и Раядур) и 
един сорт памук – Сириус.

Институтът по царевицата (ИЦ) в град 
Кнежа е създаден през 1924 година и е 
специализиран за селекция на царевица. 
В резултат на системна и целенасочена на-
учно-изследователска и селекционна дей-
ност са признати и районирани  хибриди 
царевица от всички групи по  зрялост и 
направления за използване. Ранни хибри-
ди  от група 200-299 с вегетационен пери-
од 105-115 дни (Кн 180, Кн.255, Кн 266 и 
други); средно ранни хибриди – група 300-
399 с вегетационен период 115-125 дни; 
средно късни хибриди от групата 400-499 
с вегетационен период 125-135 дни; къс-
ни хибриди от групата 500-599 с вегета-
ционен период 135-150 дни;  много късни 
хибриди от група над 600 с вегетационен 
период над 15-155 дни. Тези хибриди са с 
най-продължителен вегетационен период 
(Кн 611, Кн 711).

Тука се селекционират и високолизино-
ви сортове царевица (Кн 3, Кн 8),  високоп-
ротеинови сортове ( Кн ВП 556, Кн ВП 633),  

хибриди за силаж, захарна царевица, както 
и пуклива царевица.  

В ИЦ Кнежа, през отчетният период са 
селекционирани, признати и сертифици-
рани  8 хибрида царевица, предимно от 
групата на ранните царевици (Кнежа 307), 
на средно ранните (Кнежа 442), средно 
късните хибриди (Кнежа 546, Кнежа 3Su, 
Кт.549) и от групата на късните хибриди с 
продължителност на вегетационния пери-
од до 135 дни - Кнежа 708WX, , Кнежа 627,  
Кнежа 629.

През периода 2015-2017 година е селек-
циониран един хибрид царевица – Кнежа 
310.

По интензивност и резултатност на се-
лекционната дейност научните институти 
в Кнежа и Карнобат се изравняват, с по 9 
новоселекционирани сортове за отчетния 
период.

Институтът по земеделия (ИЗ) в Карно-
бат, създаден през 1925 година е специ-
ализиран за селекция предимно на ече-
мик. След 2000 година научноизследова-
телската програма е съсредоточена върху 
следните основни проблеми: селекционно 
генетически изследвания за създаване на 
нови сортове ечемик, изследване върху 
фенотипната  и генотипната чистота на сор-

товете ечемик, създаване на високодобив-
ни сортове зимуващ овес с висока степен 
на студоустойчивост и сухоустойчивост. 

През отчетния период  в ИЗ Карнобат са 
селекционирани 7 сорта ечемик (БУЛ Пе-
рун, Имеон, Загорец, ИЗ Сайра, Божин, Оди-
сей, Девиния).

През периода 2015-2017 година в този 
специализиран селекционен център са 
създадени още два нови сорта ечемик - Си-
тара и Ахил, отличаващи се с много добри 
стопански и технологични качества.

Два научно-селекционни центъра, с ко-
ренно различна дейност, но еднаква по ин-
тензивност са Институтът по земеделие и 
семезнание „Образцов чифлик”, в град Русе 
и Института по тютюна и тютюневите изде-
лия, в град Пловдив. Те почти се изравняват 
по сертифицирани сортове, привъзхождай-
ки една трета от селекционните центрове в 
България, като отстъпват на голяма част от 
анализираните центрове.

Институтът по земеделие и семезнание 
(ИЗС), Образцов чифлик, Русе е основан 
през 1905 година, но още през 1887 годи-
на там е създадено първото опитно поле и 
първата  ботаническа градина. 

Значителни успехи бележи селекцион-
ната работа с пшеница. Известни са ста-

Табл. 2  Сортове/ Хибриди земеделски култури селекционирани и сертифицирани от ПВ 
през периода 2009-2017 година (разпределени по Държавни селекционни центрове)

Полски култури – държавни селекционни центрове

Селекционни центрове 2009-
2017г. 2015г. 2016г. 2017г. Брой 

сортове
2009-
2017г. %

 ДЗИ, Ген. Тошево (1951) 27 9 4 2 15 42 24.5
ИЗК Марица, Пд (1930) 19 2 2 1 5 24 14.0
ИРГР, Садово (1882/2000) 19 - 1 3 4 23 13.5
ССА (копринена буба) 11 2 2 - 4 15 8.8
ИПК, Чирпан (1925) 8 1 2 4 7 15 8.8
ИЦ Кнежа (1924) 8 1 - - 1 9 5.3
ИЗ Карнобат (1925) 7 1 - 1 2 9 5.3
ИЗС „Обр. Чифлик, Русе 8 - - - - 8 4.7
ИТТИ, Марково, (1944) 7 - - - - 7 4.1
ИФ, Плевен (1954) 4 - - 2 2 6 3.5
ИФРГ,София, БАН 6 - - - - 6 3.5
ЗИ, Шумен (1955) 4 - - 1 1 5 2.9
НИРЕЛК,Казанлък(1907) - 1 - - 1 10 0.5
ИПЖ, Троян (1910) - 1 - - 1 1 0.6
Общо 14 центрове 128 18 11 14 43 171 100.0
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рите пшеничени сортове № 14 и № 301, 
сортът  ръж № 59, както и  от бобовите кул-
тури просо сорт №179 и фий сорт № 60. В 
направление „Наука” се работи по селекция 
на полските култури зимна обикновена 
(мека) пшеница, пролетни и зимуващи фор-
ми овес, полски фасул, люцерна. В ИЗС се 
селекционират и сортове лози. 

В резултат на  внедряването на ориги-
налния метод на селекция при лозата, на 
проф. Иван Тодоров, чрез „имбридинг” (са-
моопрашване) са получени сортове Велика 
и Сияна, които са на високо стъпало в све-
товната селекция на лоза. Те са и най-тър-
сените  научни продукти на института. При 
винените лози са получени устойчивите на 
студ и болести сортове Каберне сувиньон 
и Шардоне. 

През анализирания период (2009-2014 
година) в ИЗС „Образцов чифлик”, Русе  са 
сертифицирани от Патентно ведомство, се-
лекционираните и признати сортове зим-
на мека Пшеница Дунавия; пролетен овес 
Алекс; полски, фуражен грах Русе 1; царе-
вица АМ 44 (самоопрашена линия); люцер-
на Роли и Приста 5 и сортовете лоза Тангра 
и  Зорница.

През периода 2015-2017 година нямат 
новоселекционирани и признати сортове 
земеделски култури.

Институтът по тютюна и тютюневите из-
делия (ИТТИ), Марково, Пловдив е  специ-
ализиран в селекцията на сортове тютюн. 
Разполага с опитни  бази  в  Гоце Делчев за 
селекция на сортове от произход „Невро-
коп”, в Сандански за произход „Мелник”, в 
Рила от 1924 година за произход „Дупница”,  
в Джебел (от 1929 година) за селекция на 
сортове тютюни от произход „Джебелска 
басма”. Опитното поле в с. Козарско, съз-
дадено през 1933 година е  за селекция на 
тютюни от произход „Пловдив яка” и „Усти-
на”. В Хасково базата е за селекция на тютю-
ни от произход „Харманли”, „Тополовград”, 
„Крумовград”, „Ивайловград”, а в Кърджали 
е за селекция на сортове тютюни с произ-
ход „Джебелска басма”. В Бяла Слатина се 
селекционират  едролистните  тютюни „Ви-
ржиния” и „Бърлей”, а в Хан Крум, Шуменско  
сортове с произход „Източен Балкан”.

През отчетният период в ИТТИ, Марково 
са селекционирани общо 7 сорта тютюни, 
които са получили сертификат за собстве-
ност, с право за семепроизводство (Басма 
13, Бърлей 1344, Средногорска яка, Козар-

ско 339, Басма 79, Дупница 733, Дупница 
160).

През периода  2015-2017 година сорто-
ве тютюни не са селекционирани.

 Институтат по фуражни култури (ИФК), 
Плевен е създаден през 1954 и е специали-
зирания институт по селекция на фуражни 
култури. Той се развива в две направления 
- селекция на сортове от многогодишни 
бобови култури - люцерна, детелина, ес-
парзета и комунига. В този институт се ра-
боти с многогодишни житни култури и се 
селекционират сортове от ежова главица, 
безосилеста овсига, тръстиковидна власат-
ка, райграси, житняк. Научният колектив на 
института извършва селекция на сортове 
от едногодишните  зърнено-бобови култу-
ри фуражен грах, соя и фий.

През отчетния период в този институт са 
селекционирани  4 сорта  полски култури, 3 
сорта многогодишни житни култури (рай-
грас ИФК Хармония и житняк – Свежина и 
Морава) и 1 сорт едногодишен, фуражен 
грах Керпо, както и 1 сорт лоза Каберне су-
веньон, клон 1/11.

Специалистите и селекционерите от 
ИФК, Плевен в съавторство със специали-
сти от  АгроБио Инстутута (АБИ), София са 
създатели на 3 хибрида царевица - АНИС 
104 ИР, АНИС 102 ИР, АНИС 101 ИР- инбред-
ни (самоопрашени) линии.

Въпреки специфичната трудност на се-
лекционния процес при многогодишните 
житни треви, през последният тригодишен 
период са селекционирани и сертифицира-
ни два сорта пасищен райграс – Тетрани и 
Тетрамис.

Институтът по физиология на растения-
та и генетика (ИФРГ) „Дончо Костов”, София,  
БАН извършва специфична и специализи-
рана дейност. Главна насока на научната ра-
бота е в областта на физиологията на расте-
нията. Селекционната дейност се състои в 
селекция на сортове полски и зеленчукови 
култури. Пред периода 2009-2014 година са 
селекционирани и сертифицирани общо 6 
сорта полски култури, като 3 от тях са хи-
бриди захарна царевица (Захарина, С-6, С-
13,), 2 сорта домати (БГ Деа, Наслада ) и сорт 
Ники -алабаш. 

През тригодишния период (2014-2017) 
нямат селекционирани и сертифицирани 
нови сортове.

 Земеделският институт (ЗИ), Шумен, 
създаден през 1955 година е комплексно 

научно звено, което работи в две области 
на растениевъдството, предимно селекция 
и семепроизводство на сорго, суданка, за-
харно и кръмно цвекло. Селекционната им 
дейност е насочена и към животновъдство, 
специално  свиневъдство и биволовъд-
ство.

В ЗИ, Шумен през периода 2009-2014 
година са селекционирани общо 4 сорта 
полски култури,   2 сорта сорго - МаксиБел,  
МаксиПред, 1 сорт суданка - Ендже 1, и 1 
сорт захарно цвекло - Диекс. За отбелязва-
не е специфичността и перспективността 
на селекцията на сорго и суданка, предвид 
характерните и продължителни засушава-
ния в нашата страна.

Най-новата селекция в ЗИ, Шумен е сорт 
Стевия – Стела.

 Интситутът по розата и етерично-ма-
слените култури (ИРЕМК), Казанлък  води 
началото на научната си дейност от 1907 
година. Научно изследователската работа 
на специализираният институт по розата 
е организирал дейността си в Дирекция 
„Наука и научно обслужване“ по направ-
ленията интродукция, селекция, сортопод-
държане, производство на сертифицирани 
семена и посадъчен материал,  агротехни-
ка и растителна защита на маслодайната и 
декоративна роза и етерично-маслените и 
лекарствени култури. Значителна част от 
дейността на института е в направлението 
„Технологии за преработка на етеричнома-
слени и лечебни растения”. В ИРЕМ, Казан-
лък са създадени над 40 сорта маслодайна 
роза и етеричномаслени и лекарствени 
растения, с притежание на сертификати за 
собственост върху тях.

Тук са селекционирани известните сор-
тове маслодайна роза Яница, Елейна, Неш-
ка и Милица и декоративна роза Айко. Тука 
са селекционирани сортът хисоп Изабел, 
хризантема сорт  Ивелина, мента сорт Иде-
ал С и монарда сорт Мина.

През периода 2015-2017 година в този 
селекционен център е създаден един сорт 
бял риган – Хеброс.

Институтът по планинско животновъд-
ство и земеделие(ИПЖЗ), Троян, работещ от 
1978 година  е пряк наследник на основа-
ният още през 1910 година държавен ово-
щен разсадник, след това опитна станция 
по овощарство  и планинско земеделие.

В трите разработени и действащи разде-
ли на института, се извършва научноизсле-

дователска и консултантско-внедрителска 
дейност в областта на  животновъдството 
(селекция и репродукция на овце, кози и 
говеда), овощарството (селекция на слива, 
малина  и дребноплодни и плодоволекар-
ствени култури) и фуражното производ-
ство (селекция, агротехника и семепроиз-
водство на житни ливадни треви). От 1977 
година към института е създаден единстве-
ния в страната питомник за пастирски, ов-
чарски кучета за животновъдните ферми в 
страната. 

В ИПЗЖ, Троян  се работи по проблеми-
те за производство на безвирусен серти-
фициран посадъчен материал от дървесни, 
ягодоплодни, дребноплодни и плодоволе-
карствени овощни видове, както и с раз-
работваните технологии за създаване и 
отглеждане на трайни насаждения  върху 
наклонени терени, чиито основен акцент 
е биологизацията, включваща органично 
торене, редуцирана растителна защита и 
подходящи системи за поддържане на поч-
вената повърхност, както и за преработка и 
оползотворяване на плодовата продукция 
по традиционни и съвременни методи и 
технологии (сушене, замразяване и лиофи-
лизация). В лабораторния комплекс на ин-
ститута, който разполага със съвременна 
апаратура  се извършва окачествяване на 
фуражи, месо, мляко и други.

През последните три години (2015-2017) 
институтът има селекциониран и признат 
за оригинален сорт Ника 11 – червена дете-
лина, подходяща за отглеждане при полуп-
ланински и планински условия.

Значителни успехи на овощарската ни 
наука са селекционните програми с мето-
ди за «in vitro” култивиране на ембриони за 
селекциониране на ранозрели сортове от 
овощните  видове, регенерация на сома-
тични тъкани, генетична трансформация, 
изучаването на закономерности в биохи-
мизма и въглеродното хранене на калус-
ни тъкани и регенеранти. Извършените 
фундаментални изследвания, създаденият 
богат генофонд от растителни ресурси  с 
местен и чуждестранен произход, създаде-
ните нови сортове овощни видове, говорят 
за активна и ефективна научна дейност в 
областта на овощарството, където работят 
4  специализирани научни селекционно-
изследователски института. В тях са селек-
цонирани общо 33 сорта. Табл. 3

Института по овощарство (ИО), Плов-
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див, извършва генетико-селекционни, иму-
нитетни и биотехнологични изследвания. 
Там се извършва събиране, поддържане, 
сортоизучаване и използване на генетич-
ните ресурси от овощните видове. Работи 
се за създаване на нови сортове, за разра-
ботване и усъвършенстване на технологии 
за  производство на плодове и на сертифи-
циран посадъчен материал от овощни ви-
дове. Развива дейността си от 1952 година.

Значителни постижения  на ИО, Пловдив 
са изпълнение на селекционни програми  с 
приложение на методите in vitro култиви-
ране на ембриони от ранозреещи сортове 
овощни видове с регенерация от соматич-
ни клетки и генетична трансформация, из-
вършване на фундаментални изследвания 
относно физиологията на овощните видове, 
установяване на основните закономернос-
ти в биохимизма и въглеродното хранене на 
калусни тъкани и регенеранти, проучване и 
създаване на богат сортов генофонд с наш 
и чужди произход. Този генофонд включва 
1741 броя сортообразци, включително и от 
най-новите световни постижения.  Интро-
дуцарни  са 20 сливови сортове, 13 сорта 
праскови и нектарини, 38 сорта кайсии. 
Разработени са техника за облагородяване 
(присаждане) при орех, системи за форми-
ране и резитба за плододаване  при ябълка 
и круша, техники и параметри за поливен 
режим на овощни видове.   

ИО, Пловив  изпълнява държавната аг-
рарна политика  със следните приоритети   
на научната си дейност: фундаментални и 
научноприложни  изследвания в овощар-
ството като  генетико-селекционни, иму-
нитетни и биотехнологични изследвания 
за създаване на нови сортове  овощни ви-
дове,  събиране, поддържане, изучаване и 
използване на генетичните ресурси при се-
лекционирането на нови сортове овощни 
видове, разработване, усъвършенстване  и 
прилагане на технологии за интегрирано 
производство на плодове и сертифициран 
посадъчен материал от овощните видове, 
методи за измерване, контрол и управле-
ние на химическите замърсявания в плодо-
вете.

През периода 2009-2014 година са 
създадени 10 сорта от овощните видове: 
4 сорта праскова,  3 сорта слива, както 
и сортове череша и нектарина. Новите, 
перспективни сортове селекционирани в 
ИО, Плавдив са праскова Ласкава, Евмол-

пия, Флавия и Пълдин;   череша сорт Ро-
залина и Розита;  нектарина сорт Гергана 
и сортовете слива Пловдивска ренглода,  
Улпия и Синева. 

Институтът по лозарство и винарство 
(ИЛВ), Плевен  е създаден от Министер-
ството на земеделието в подходящия Пле-
венски район през 1890година, след про-
учване на почвените и климатични усло-
вия и по препоръка на проф. Пиер Виала 
от Парижкият земеделски институт. Пости-
жения за лозарската практика са обогатя-
ването на лозовия асортимент, въвеждане 
на нови интродуцирани десертни и вине-
ни сортове, усвояване на наклонени тере-
ни, внедряване на подходящи системи на 
резитба на „зряло и зелено”, внедряване 
на съвременни технология за механизи-
рано отглеждане на лозата, внедряване 
на методи и средства за борба с болести и 
неприятели по лозата. 

ИЛВ задълбочава връзките си с научни-
те институти у нас и в чужбина и се включва 
в световната научна общност. Този институт  
е собственик на 15 сорта лози, които пред-
лага на практиката - десертните Мечта, Су-
пер ран Болгар, Плевен, Мискет плевенски, 
Брестовица,  Кондарев 10 и Диана и вине-
ните сортове:  Мискет кайлъшки, Слава, 
Сторгозия, Рубин, Букет, Плевенски коло-
рит, както и сортовете Дружба и Наслада с  
двойно направление.

През периода 2009-2014 година в ИЛВ, 
Плевен са селекционирани, изпитани, при-
знати и сертифицирани 10 сорта лози, които 
намират отличен прием в практиката у нас 
и в чужбина. В този институт са селекциони-
рани, изпитани, признати и сертифицирани 
от Патентно ведомство винените сортове 
Плевенска роса, Кайлъшки рубин, Трапези-
ца, Плевенски фаворит, Мерло клон 10/27, 
Димят клон 4/24 и Памид клон 5/76, както и 
десертните сортове Милана и Гарант.

Институтът по земеделие (ИЗ), Кюстен-
дил е правоприемникът на овощарската 
опитна и контролна станция, създадена 
през 1929 година. Тук се извършват научни 
изследвания предимно в областта на ово-
щарството: разширяване и обогатяване на 
сортовата структура на овощните видове, 
изучаване взаимоотношенията между сорт 
и подложка при дървесните видове, прило-
жение на методите на тъканните и ембри-
окултури при селекцията на нови сортове 
овощни видове, създаване, обогатяване и  

поддържане на генбанка от перспективни 
сортове и подложки за производство на ав-
тентичен посадъчен материал от овощните 
видове,  разработване на технология за съз-
даване и отглеждане на нов тип овощни на-
саждения от семкови, костилкови, орехови 
и дребноплодни овощни видове. Работи се 
резултатно и в областта на оптимизиране 
на водния режим, органоминералното то-
рене, поддържане на почвена повърхност 
в овощните насаждения, както и прилагане 
на подходящи резитби на овощните, борба 
с болести и неприятели по овощните видо-
ве. Внедряването на нови, перспективни 
сортове от овощните видове е една от ос-
новните задачи. 

ИЗ, Кюстендил притежава сертифи-
кати издадени от Патентно ведомство (с 
продължителност на действие 25 годи-
ни), за  собственост върху много сортове 
овощни видове (черешовите сортове Бъл-
гарска хрущялка, Победа, Кюстендилка 
хрущялка,Черна конявска, Мизия, Данелия, 
и Стефания, както и сливовите сортове 
Струмска синя и  Осоговска едра)

В резултат на интродукционната (проуч-
ване и внедряване в овощарската практика, 
на чужди, подходящи за условията на стра-
ната ни сортове) и селекционна дейност  е 
събран и се съхранява богат генофонд (от 
ябълкови сортове – 422 броя сортообра-
зци, череша – 160 броя, вишня – 147 броя 
и слива – 91 броя сортообразци. Същите се 
използват като генетичен материал за съз-
даване на нови високодобивни и високока-
чествени сортове овощни видове.

През периода 2009-2014 година в ИЗ, 
Кюстендил са създадени и сертифицирани  
4 сорта овощни видове:  ябълка Бесепара, 
Мратиника и Горана, както и сорта чере-
ша Супер стар, печелещ все повече слава 

у нас и чужбина с едрината на плодовете 
си.                         

Институтът по декоративни растения 
(ИДР), Негован, София е създаден през 
1979 година. Цветарската наука в България 
съществува още от 1963 година. Основните 
научни направления обхващат фундамен-
тални и приложни разработки в областта на 
цветя и декоративни растения, интродук-
ция, селекция и технологични аспекти при 
нови сортове цветя,  растителни биотехно-
логии, както и качество (декоративност) на 
сортовете, на посевния и посадъчния ма-
териал. Научноизследователската работа 
е акцентирана върху основните проблеми 
при декоративните растения (селекция, 
микроразмножаване, мутагенез, регулира-
не на растежа и развитието на растенията, 
торене, проучване за устойчивост на стрес-
толеранс на сортовете декоративни ви-
дове, борба срещу болести и неприятели, 
проучване на диви форми за селекционни 
цели, производство на автентични семена 
и посадъчен материал от цветя и декора-
тивни храсти, поддържане на колекции 
при условията на ex siti (на полето) и in vitro 
на цветя от изчезващи и застрашени цвет-
ни видове.

ИДР, Негован притежава колекция от 41 
вида едногодишни и 87 вида многогодиш-
ни цветя. Създадени са обща 32 български 
сорта цветя (11 сорта едроцветен карам-
фил, 8 сорта мини карамфил, 2 сорта хри-
зантеми, 3 сорта декоративна роза, 3 сорта 
астри и 2 сорта далия). 

През периода 2009-2014 година в ИДР, 
Негован са селекционирани и сертифи-
цирани от Патентно ведомство (след дър-
жавно изпитване и признаване) следните 
13 сорта цветни видове - лилиум Марина, 
Поли, Анна-Мария, Негован, Андрюс; хри-

Табл. 3.  Държавни селекционни центрове и сортове трайни култури (със сертификат)  
през периода 2009 – 2017 година                                                

№ Научни селекционни центрове
2009-2014 г. 2015-2017 г. 2009 – 2017 г.

брой % брой % брой %
1. ИО, Пловдив         (1952) 10 21.7 - - 10
2. ИЛВ, Плевен         (1902) 10 21.7 - - 10
3. ИРЕМ,Казанлък   (1907) 9 19.6 - - 9
4. ИЗ, Кюстендил      (1929) 4 8.7 - - 4
5. ИДР, Негован       13 28.3 - - 13

Всичко 46 100.0 - 100.0 46 100.0
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зантема Жени и Жоро; гладиола  Екатерина 
и Ива; мини карамфил Емлаз и Ира; далия 
сорт Росица и тагетес сорт Усмивка.

Специалистите от ИДР, Негован осъ-
ществяват и съвместна селекция със срод-
ни научни институти в страната. В съавтор-
ство със селекционери от ИФРГ, София са 
селекционирани два сертифицирани сорта 
домати – Реяна и Розалина роса.

През периода 2015-2017 година държав-
ните селекционни центрове за сортове/хи-
бриди овощни видове нямат регистрирани 
нови селекционни постижения. Трябва да 
отбележим, че селекционирането на сор-
тове/хибриди от трайните, овощни видове 
е много бавен и труден процес, изискващ 
много време и разход на интелектуален 
труд.

От две десетилетия насам, стана въз-
можно създаването на частни селекци-
онни центрове, чиято дейност е селекци-
онирането на нови сортове земеделски 
култури,  предимно полски и зеленчукови. 
В България развиват селекционната си 
дейност и са получили сертификати от Па-
тентно ведомство за регистрирани сорто-
ве полски и зеленчукови култури, общо 19 
частни селекционни и семенарски къщи, 
които са автори и съавтори на 27 сорта 
(13.4%) или всеки девети сорт земеделски 
култури в създаден в частния сектор на зе-
меделската наука. 

 Почти една пета (18.5%) от сертифици-

раните сортове са създадени във фирмата 
Агроном Холдинг, Добрич – 5 броя сортове 
зимна обикновена, мека пшеница - Самуил, 
Тервел, Велика, Алиса и Пресияна.

Опал, ЗИ, Пловдив е насочила внима-
нието и усилията си към селекция на нови 
сортове зеленчукови култури, от които са 
създадени общо 4 сорта: 2 сорта домати 
(Розова магия и Българска фантазия) и 2 
сорта пипер (Фамилия и Сладки рибки).

БИО,Сем, BG, ЕООД, Пловдив се е спе-
циализирала в селекция на зеленчукови 
култури и по-специално създаване на нови 
сортове домати - БСБ Ванеса, БСБ Сабрина 
и  Джесика

С по 2 броя селекционирани и сертифи-
цирани сорта са Агродимекс, Търговище 
(сортове ечемик Неда и Гораст), Агрогид, 
София (сортовете домати  Паулина БГ и Ро-
зов блян),  Агро-Топ, Горна Оряховица (сорт 
краставици Дорис 1 и  пъпеши Бисер – хи-
брид), Гео Сем Селект, София (домати Рия и 
Ръгби), „Чишнигираво”, Садово  (тритикале 
сорт Мургаш и зимна обикновена, мека 
пшеница сорт Безмер). 

Останалите частни селекционни къщи 
са селекционирали по един сорт полски и 
зеленчукови култури, които са сертифици-
рани и вписани в сортовата листа на Р. Бъл-
гария:

Това са Сортови Семена ЕЛИТ, София 
(градински грах сорт Вяра), Сортови Се-
мена, Вардим (зимна обикновена мека 

пшеница сорт Меропа), „Пестицид”, Шумен 
(люцерна сорт Плиска), БЕНА-СТОАТ, Стам-
болийски (ориз сорт Простор) и Агро Био 
семена, София (зимна обикновена мека 
пшеница сорт Мау 8059).

Докато през периода 2009-2014 година 
девет от частните селекционни фирми и се-
менарски къщи са селекционирали 19 броя 
сортове или една трета от всички сертифи-
цирани сортове (32.7%), то същите през 
периода 2015-2017 година нямат регистри-
рана селекционна дейност. Това са Опал 
ЗИ, Пловдив, БиоСем LG,ЕООД, Пловдив, 
Агродимекс, Търговище, Агрогид София, 
АгроТоп, Горна Оряховица, ГеоСемСелект, 
Чилингирово, Садово, АгроБио Семена, Со-
фия, БЕНО-СТОАД, Стамболийски.

Традиционно, частните селекцион-
ни центрове, регистрирали селекционни 
постижения през периода 2009-2014 г., 
(„Агроном, Холдинг”,Добрич; „Сортови се-
мена”, Вардим; „Пестицид”, Шумен и „Агро-
Био Семена”, София) потвърждават селе-
кционна си дейност със сертифицираните 
си сортове, предимно пшеница, царевица и 
ечемик.

Пред периода 2015-2017 година ново 
изявилите се частни селекционни центро-
ве, със сертифицирани сортове/хибриди 
- 31 броя  съставляващи 53.4%, от всички 
селекционирани от частния селекционен 
сектор са „Флориян”, Русе – 3 броя ценни 
хибриди домати, възстановяващи традици-
онният български вкус, семенарската къща 
на „Анис” ООД, Плевен е с два хибрида ца-
ревица и  „АгроДелтаСелект” .

В областта на дребноплодните овощни 

видове успешна селекция регистрира и 
фирма „Био Трий ООД, София”, със селекция 
на сортове Годжи бери (2 броя) и „Polmo” 
ELO, София с 4сорта от получилия известно 
внимание дървесен вид Пауловния, харак-
терен с изключително бързия си темп на 
растеж и ценността на дървесината си. 

Интерес предизвиква селекционната 
дейност на частна ферма за селекция на 
земеделски култури „МИХСАН”, Добрич с 
регистрирани и сертифицирани 9 броя се-
лекционни линии слънчоглед.

С най-ефективна селекционна дейност 
се отличава Изпълнителна Агенция по Се-
лекция и Репродукция в Животновъдството 
(ИАСРЖ), София, където са селекционирани 
породите коне (Каракачанска порода) и по-
родите овце (Сакарска, Средно Родопска и 
Средно Старопланинска). 

Репродуктор по свиневъдство, Ямбол е 
създал породата свиня СЛ Ямбол, 07.

Сдружение с нестопанска цел, Национа-
лен клуб  „Български късоклюн гълъб без 
качулка” (СНЦ, НКлуб), Провадия е създа-
тел на породата гълъби „Български късо-
клюн гълъб без качулка”. Сдружение ЕСКИ-
ЗАРА,2010 Стара Загора е селекционирал 
породата гълъби  „Старозагорски бял гъ-
лъб”.

В областта на селекцията на породи 
животни, научната дейност е сравнително 
слабо изразена. Селекционирани са една 
порода коне, 3 породи овце, една порода 
свине и две породи гълъби.

През периода 2015-2017 година, дър-
жавните селекционни центрове в България 
са селекционирали общо 58 броя нови сор-

Табл. 4  Частни селекционни центрове и сортове полски култури със сертификат,  
през периода 2009 – 2017 година

Частни селекционни центрове

Сел. центрове - къщи 2009-
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г Брой 

сортове
2009-
2017 г. %

Агроном ЕООД 1 - - 3 3 4 6.9
Агроном Хординг 5 - - 2 2 7 12.1
„Анис” ООД, Плевен - 2 - - 2 2 3.4
Вардим 1 1 - - 1 2 3.5
Пестицид АД 1 2 1 1 4 5 8.6
Флориян, Русе - - 2 1 3 3 5.2
Био Треий, ООД, София - - 2 - 2 2 3.4
Palmo ELO, София - - 4 - 4 4 6.9
МИХСАН - - - 9 9 9 15.5
АгроДелта Селект - - 1 1 1 1.7
Други сел. центрове 19 - - - - 19 32.8
Всичко 27 5 9 17 31 58 100.0 

Табл. 5  Селекция на породи животни през периода 2009-2014 г.

№ Животни Порода Селекционен център година
1 Кон Каракачанска порода –   1 брой ИАСРЖ, София 2009

2 Овца Сакарска,  Среднородопска и 
Средно-Старопланинска – 3 броя ИАСРЖ, София 2009

3 Свиня СЛ Ямбол, 07  –  1 брой Репродуктор по 
свиневъдство, Ямбол 2009

4 Гълъб Български късоклюн гълъб без 
качулка –1 брой СНЦ, Нац.клуб, Провадия 2009

5 Гълъб Старозагорски бял гълъб – 1 брой Сдружение ЕСКИ-ЗАРА, 
2010 гр.  Ст. Загора 2014

ИАСРЖ – Изпълнителна Агенция по селекция и репродукция в животновъдството, София; СНЦ, 
НКлуб, – Сдружение с нестопанска цел, Национален клуб „Български късоклюн гълъб без качулка”, 
Провадия
През периода 2015-2017 година няма създадени нови породи животни.
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тове полски култури, сертифицирани от ПВ, 
в т.ч.  18 броя или 33.9% от частните селе-
кционни центрове. Табл. 6

Основните за страната ни земеделски 
култури  слънчоглед и  зимна мека, обик-
новена пшеница държат първото място със 
сертифицираните си съответно 12 и 11 сор-
та (22.6 и 20.8% от новата селекция), след-
вани  от  зимна твърда пшеница (6 сорта).

От ечемик и фасул са селекционирани 
по 5 нови сорта, от тритикале и царевица 
– по 3 сорта/хибриди.

През посочения период (последните 
три години) са създадени 11 броя сорто-
ве/хибриди от зеленчукови култури, като 
най-интензивна е селекцията на домати (4 
сорта) и пъпеши (3 броя). От останалите 
зеленчуци (краставици, бяло главесто зеле 
и картоф са сертифицирани по един сорт.  
Табл. 7

Имаме създаден и сертифициран и един 
сорт Стевия – „сладката” земеделска култу-
ра, която може с успех да замести захарта в 
бита на човека.

От голямо значение за земеделието в 
страната ни са и многогодишните фуражни 
(житни и бобови) култури, използвани при 
създаването на пасища и ливади. Табл. 8

През последните три години (2015-2017) 
в държавните селекционни центрове (Пле-
вен и Троян) са сертифицирани пасищен 
райграс (два сорта) и червена детелина 
(един сорт) .

Интересна е селекцията на два сорта Го-
джи бери, култура, извоювала си достойно 
място сред дребноплодните овощни ви-
дове. Селекцията е на частна селекционна 
фирма.

Дело на частна селекционна фирма са 
и създадените 4 сорта от горския вид Па-
уловния, добила известност поради изклю-
чително бързия темп на растеж и скъпо-
ценната си дървесина.

В заключение бихме могли да кажем, 
че земеделската ни наука развива сравни-
телно добра научно-селекционна и науч-
но-внедрителска дейност, въпреки иконо-
мическите затруднения и благодарение на 
дългогодишния, интелектуален труд  пола-
ган от страна на селекционерите при създа-
ването на сорт растение /порода животни.

Литература: 
- Бюлетини за периода 2009-2017 година 

(сертификати от № 10818 до 11056), Патент-
но ведомство на Република България. 

- 125 години земеделска наука в Бълга-
рия: Исторически алманах (1882-2007) го-
дина, 283стр.  Изд. Национален център за 
аграрни науки (НЦАН), 2007 г.

Резюме
Чрез използване на новите сортове и 

породи животни, заедно с внедряването 
на новости в науката и добре подготвени 
кадри е гарантирана ефективността на зе-

меделието и  производството на биологи-
чески чиста продоволствена продукция.

В България със селекционна дейност  
се занимават  14 държавни институции за 
селекция на сортове полски култури. Те са 
създали 79.65% или 227 броя от сортове-
те сертифицирани от Патентно ведомство 
през периода 2009-2017 година, включва-
щи сортове/хибриди от овощни видове (33 
сорта)  и декоративни растения (13 сорта), 
а също и най-новата селекция на дребно-
плодни овощни (Годжи бери – 2 сорта)  и 
горски (Пауловния – 4 сорта) видове.      

Все по-активна дейност отчитат дейст-
ващите частните селекционни центрове 
(общо 19 на брой), в които през отчетния 
период са селекционирани 20.35% (58 сор-
та), предимно зимна мека пшеница, ориз и 
най-вече зеленчукови култури.

В областта на животновъдството рабо-

Табл. 6  Сортове земеделски култури през периода 2015 - 2017 г

Селекция на сортове полски култури – държавни селекционни центрове

К у л т у р а 2015г. 2016г. 2017г.
Общо брой в частни

фирмиБр. %
1 Пшеница- обикновена 5 3 3 11 20.8 5
2 Твърда пшеница 1 1 4 6 11.3
3 Тритикале 2 1 - 3 5.7
4 Ечемик 3 1 1 5 9.4 2 
5 Царевица 3 - - 3 5.7 2 
6 Слънчоглед - 1 11 12 22.6 9
7 Фасул 3 2 - 5 9.4
8 Памук - 1 - 1 1.8
9 Фий 2 - - 2 3.8

10 Сусам - - 3 3 5.7
11 Копринена буба - 2 - 2 3.8

Всичко сортове 19 12 22 53 100.0 18 

Табл. 7  Сортове зеленчукови култури, селекционирани и сертифицирани от ПВ през 
периода 2015 - 2017 година

Селекция на сортове зеленчукови  култури – държавни селекционни центрове

К у л т у р а 2015г. 2016г. 2017г.
Общо брой в частни

фирмибр. %
1 Домати 1 2 1 4 36.4 3
2 Краставици - - 1 1 9.0 1
3 Бяло главесто зеле - - 1 1 9.1
4 Картофи 1 - - 1 9.1
5 Пъпеши - - 3 3 27.3 3
6 Стевия - - 1 1 9.1
7 Всичко зеленчукови култури 2 2 6 11 100.0 7 – 63.6%

тят и създават нови породи животни 4 броя 
научни и научнопроизводствени институ-
ции – през последните три години нямат 
създадени нови породи животни.

Земеделската ни наука развива сравни-
телно добра научно-селекционна дейност, 
въпреки икономическите затруднения. 
Дългогодишния труд полаган от страна на 
селекционерите при създаването на сорт 
растение /порода животни е полезен за би-
ологичното земеделско производство.

Считаме, че при предоставена финан-
сова самостоятелност нашите научно-из-
следователски, селекционни институти  ще 
имат много по-големи и по-стойностни по-
стижения в областта на селекцията на сор-
тове и породи растителни и животински 
видове.

Табл 8.  Сортове многогодишни фуражни, дребноплодни овощни  и горски култури, 
селекционирани и сертифицирани от ПВ през периода 2015 - 2017 г

Селекция на сортове полски култури – държавни селекционни центрове

К у л т у р а 2015г. 2016г. 2017г.
Общо брой в частни

фирмиБР. %
Многогодишни фуражни култури (тревни)

1 Червена детелина 1 - - 1 - -
2 Пасищен  райграс - - 2 2 - -
3 Бял риган 1 - - 1 - -
Многогодишни треви-всичко 2 - 2 4 40.0 -

Дребноплодни овощни и горски култури
5 Годжи бери - 2 - 2 20.0 2
6 Пауловния - 4 - 4 40.0 4

Всичко 2 6 2 10 100.0 6
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В своята книга Diffusion of Innovations 
(Разпространяване на нововъведенията), 
публикувана за първи път през 1962 година, 
Everett Rogers (Евърт Роджърс) използва из-
вестен модел за управление на промените, 
наречен Rogers Innovation Adoption Model 
(Модел на Роджърс за въвеждане на инова-
ции) (Евърт Роджърс, 2003). В него Роджърс 
идентифицира 5 категории поведение, ко-
ито са характерни за хората и организаци-
ите, когато се сблъскат с нещо ново или им 
хрумва нова идея. Малка част, или 2,5% са 
новатори и пионери, които първи форму-
лират и въвеждат иновацията. Те бързат да 
опитат новостите и имат естествен стремеж 
да правят нещо, което не са правили досега. 
Другата група е групата на онези, които въ-
веждат идеите на иноваторите в своята дей-
ност първи и това са 13,5%. Впоследствие 
към тях се присъединяват още 34% – мно-
зинството на рано въвеждащите иноваци-
ята и други 34% – мнозинството на късно 
въвеждане. Според модела на Роджърс 
около 16% въвеждат твърде късно ино-
вациите, или изобщо не се интересуват от 
тях. Този модел е напълно приложим и към 
изработването на алгоритъма за въвеждане 
на Аджайл методите в различни области на 
живота, особено в сферата на образование-
то. В световната практика Аджайл подходи-
те в образованието са вече формулирани и 
2,5% от ранните иноватори – хора и органи-
зации дори са ги приложили. В рамките на 
експеримента на ЧЕГ „Проф. Иван Апосто-
лов“, ние се постарахме да въведем Аджайл 
методиката, описана от ранните иноватори, 
да я адаптираме за условията на българска-
та образователна система и спецификата на 
нашето училище и да станем част от онези 
13,5%, които първи въвеждат новостите в 
своята практическа дейност. 

Материалите, включени в методическо-
то ръководство, са разработени на база 
емпиричните и практически оценени ре-
зултати от проведен експеримент в учили-
щето. Съвместните усилия на участниците 
в проекта – учители и ученици, позволи 

да бъде натрупан опит и експериментал-
ни данни, които след анализиране бяха 
използвани за съставянето на настоящото 
методическо ръководство. Нашата визия 
е, че поради голямата динамика на проме-
ните в живота и практиката, адаптирането 
на обучителния процес към тази динамика 
и промени може и трябва да се случат по 
един революционен начин, при това от 
долу нагоре. Никой не може и не трябва 
да отрича еволюционните процеси, които 
протичат векове, но деловата и бизнес 
практиката налага бързо и ефективно при-
лагане на подходи и методики, идващи от 
реалността на нашето ежедневие. Една от 
новите парадигми в практически план е 
Аджайл. 

Модерното образование все повече се 
свързва с прилагането на активни обучи-
телни методи, при които ученикът играе 
централна роля. Естествено свързани с 
тази активност на учениците са и учители-
те, които все повече изпълняват ролята на 
действени посредници между знанията, 
уменията и компетенциите, които практи-
ката търси, и ученици и родители, които 
са основните заинтересовани лица от 
предоставянето на качествена и модерна 
образователната услуга. Все повече обра-
зователни институции прилагат Аджайл и 
Дизайн методиките, които правят образо-
вателния процес по-оптимизиран, опро-
стен и свързан с човека и обществото. При 
мощното развитие на информационните 
и комуникационните технологии (ИКТ) и 
интернет-базираните обучителни плат-
форми и технологии, все по-важно е да се 
прилагат в образованието, доказалите сво-
ята ефективност и ефикасност практики от 
бизнеса и деловите среди. 

Аджайл иновационните методи рево-
люционизираха сектора на информаци-
онните технологии и софтуерното инже-
нерство. В новите условия на икономика 
на споделяне и на блок-веригите, ролята 
на информационните и комуникацион-
ните технологии нарасна главоломно. 

Кодирането и програмирането станаха 
желана област на компетенции за ученици 
и студенти. Като рутинен процес, писането 
на кодове, създаването на алгоритми и 
програмирането влязоха в противоречие 
с линейния модел за осъществяване на 
проекти в софтуерното инженерство, като 
неефективен и неефикасен модел. 

През 2001 година седемнадесет фир-
ми от сектора на ИКТ инициират т.нар. 
Agile Manifesto (Аджайл Манифест), за да 
реагират на промяната в средата. Това е 
манифест, деклариращ волята на профе-
сионалния бранш да премине към гъвкава 
методология.

Днес Аджайл парадигмата е радикална 
алтернатива на контролно-командната 
система на мениджмънт. Аджайл подходът 
добавя нови стойности, нови принципи, 
нови изгоди за софтуерното инженерство, 
за управлението на проекти в бизнеса, за 
подобряване съществуващите практики 
във всички области на живота. Това е под-
ход, който включва в себе си много тех-
ники и инструменти, както добре познати 
от предишни периоди, така и модерни, 
съответстващи на предизвикателствата на 
съвремието ни. 

АджАйл техники и 
инСтрументи 
 икономичността и бързината при 

Лийн дейностите; 
 иновативността и креативността на 

Дизайн мисленето (Disigne Thinking); 
 оптимизираните планови инструмен-

ти – „Канбан“ (Kanban); 
 постоянният стремеж към съвършен-

ство – „Кейзен“ (Kizen); 
 подходите на итерации при пости-

гане на резултат – на Scrum (Скръм, при 
които резултатът от дейността се постига с 
приближения, т.нар. спринтове – Sprints); 
 екипни дейности, основани на синер-

гия – Сашими (Sashimi) и т.н. 

АджАйл методи и 
обрАзовАние 

Аджайл принципите и практиките 
намират вече приложение и в образова-
телната система. Появиха се т.нар. Аджайл 
училища (Agile Schools). Експериментите, 
проведени в училища в САЩ, Австралия, 
Холандия, Финландия и Италия и вече у 
нас, за прилагане на методиката и подхо-

дите, доказано са успешни. Броят на т.нар. 
Аджайл училища се увеличава с всяка из-
минала година. 

кАкво е АджАйл уЧилище? 
Както беше вече отбелязано, Аджайл е 

не толкова методология, колкото начин на 
поведение, култура и начин на мислене. 
Това означава, че Аджайл културата, прин-
ципите и мисленето могат да бъдат при-
ложени във всяка една организация и за 
всяка една дейност, включително и в обра-
зованието. В образованието обаче, аджайл 
подходите, принципите, ценностите и ин-
струментите е необходимо да бъдат адап-
тирани към спецификата на училищната 
система, среда и култура, както и да бъдат 
адаптирани към формата на държавно-ус-
тановените изисквания и методологии. Ето 
и една възможна дефиниция на Аджайл 
училището:

Аджайл училището, реагира на проме-
ните в образователните условия, като 
прилага подход, основан на приближения 
(т.нар. итерации или спринтове) и пос-
тепенност при постигане на краен резул-
тат (т.нар. инкрементално допълване 
на резултата), като често и постоянно 
се осъществява обратна връзка (от ре-
зултата към процеса) с цел адаптивност 
и сътрудничество между участниците в 
образователния процес – ученици, учите-
ли и родители. 

хАрАктериСтики нА АджАйл 
уЧилищАтА 

Четири са основните характеристики на 
Аджайл училищата:  

1. Предимство на взаимодействията 
между учениците и учителите пред фор-
малното изпълнение на плановете, про-
грамите и прилагането на дидактически 
инструменти. 

2. Предимство на смисъла на обучение 
пред формалното измерване на резултата. 

3. Сътрудничество със заинтересова-
ните страни (родители, педагози, органи-
зации, фирми и институции), а не сложни 
„преговори“ с участниците в обучителния 
процес, които на този етап са без резултат. 

4. Отговор на промените в практиката и 
обществото, а не само стриктно следване 
на „спуснат отгоре“ учебен план. 

Аджайл училището е иновативно 
училище. Същностна черта на този тип 

Гъвкаво учене 
Деян Дойков, Милена Колева, 
Ангел Георгиев, Ирина Велева 
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училища е, че те преодоляват неустанове-
ността и бързо променящата се среда, като 
прилагат форма на обучение, основана на: 
постепенност и етапност на постигане на 
определени учебни цели; самоорганизи-
ращи се и мотивирани учебни групи, спо-
собни да се адаптират към промените и да 
отговорят на тяхното предизвикателство; 
интердисциплинарно, проектно базирано 
и комплексно обучение. 

Принципите, на които е изградено 
Аджайл училището, според нашите проуч-
вания и експериментални резултати са: 

1. Реагират на промените, без да се 
отхвърлят съществуващите системни регу-
лации; 

2. Добавя нови стойности по веригата 
на образователната система, като се стре-
ми да адаптира съществуващата системна 
регулация към нови добавени стойности; 

3. Постоянно усъвършенства образова-
телния процес по веригата ученик - учител 
- институции (прилага добре известната 
японска система „кайзен“ – постоянно усъ-
вършенстване); 

4. Гъвкаво използване на образовател-
ните активи чрез система за икономизи-
ране, наречена Лийн операции (гъвкави и 
адаптивни дейности); 

5. Процесите се основават не само на 
организация, избор на темпо на учене, 
себеоценяване, екипно оценяване, но и на 
външно оценяване (общество, организа-
ции, институции); 

6. Обратната връзка се осъществява 
на база постоянната проверка на постиг-
натото (в рамките на т.нар. спринтове), а 
не само със срочни и годишни тестове и 
изпитване; 

7. Ученето чрез спринтове (разбирай 
кратки приближения към търсения резул-
тат) превръща метафорично учебния мара-
тон (дълго „бягане“ за постигане на субек-
тивно оценяван краен резултат) в кратки, 
но ефективни спринтове, които се съобра-
зяват с възможностите на учениците; 

8. Спринтовете са базирани на екипна 
работа, като екипите се ръководят от т.нар. 
спринт мастър (Sprint Master – отлично 
представилият се ученик по изучаваната 
тематика); 

9. Простотата, яснотата и ретроспекци-
ята при обучението в рамките на сприн-
товете е гаранция за създаване на необ-
ходимите условия за намаляване броя на 

изоставащите ученици; 
10. Темите за спринтовете се избират от 

учениците, но в съответствие с учебните 
планове и програми и мнението на учите-
ля (т.нар. Аджайл Мастър/Коуч), като съ-
ществуват различни тематични нива: 

a. Задължителни (базисни) теми в рам-
ките на Спринтове първо ниво; 

b. Задължителноизбираеми теми в рам-
ките на Спринтове второ ниво и; 

c. Свободноизбираеми теми в рамките 
на Спринтове трето ниво. 

11. Аджайл училището се доверява на 
учениците, като ги оставя да взимат реше-
ния, за да се научат на това; 

12. Учениците в училище се учат по-
добре, когато избират и вършат неща, от 
които се интересуват, и когато се самоор-
ганизират, за да го направят; 

13. В Аджайл училището учениците 
имат доверие в педагогическия състав, а 
и в тях самите, защото имат по-голяма са-
мостоятелност; 

14. Доверието в учениците на Аджайл 
училището поражда и взаимно уважение, 
което е устойчиво поради самия факт на 
доверяването, като с това бива преодо-
ляно и въвеждането в заблуда, с цел при-
криване на нежелано решение от тяхна 
страна; 

15. Свободният избор дава възможност 
учениците да поемат отговорност, която 
не е пълна отговорност за стореното, а 
отговорност за самостоятелно взетото ре-
шение. Възможността като взимат самосто-
ятелни решения да следват истинските си 
интереси помага на учениците да придо-
биват по-добра чувствителност за тяхната 
реализация и развива способността им да 
се вслушват във вътрешния си глас. 

16. В Аджайл училището се учи чрез 
практикуване, а не с теоретизиране, като 
по този начин се култивира доверие не 
само в образователната система, но и в 
собствените възможности да бъде постиг-
нат конкретен резултат на основа придо-
битото знание и собствените усилия. 

оСновни ПринциПи нА 
АджАйл методикАтА 

Основните принципи за прилагане на 
Аджайл подходите в образователната сис-
тема са както следва: 
 Аджайл методиката е иновация в 

образованието, която се отнася до нови 

техники и инструменти за реализирането 
и преподаването на образователно съдър-
жание.  
 Методиката е основана на приближе-

ния (итерации в ученето) и постепенност 
(инкременталното учене) при планиране и 
осъществяване на учебния процес, както и 
при оценяване на постигнатите резултати, 
и при прилагане на наученото в практи-
чески контекст. 
 Обучителният процес е насочен 

предимно към индивидите и групите (уче-
ници, учители, родители, бъдещи работо-
датели), отколкото към учебната докумен-
тация (планове и програми), като учебното 
съдържание е поднесено по един по-ясен 
и по-опростен начин, съобразно с индиви-
дуалния стил на учене на учениците. 
 Ученето и научаването е резултат от 

действия и усилия, осъществени от моти-
вирани и целеустремени участници, а не 
от такива, осъществяващи учебния процес 
на база на формално извършвани и рутин-
но изработени динамични стереотипи на 
поведение. 
 Критичното мислене в ретроспек-

тивен аспект на учебната дейност, при 
Аджайл методиката, води до постоянно 
актуализиране и гъвкаво адаптиране на 
учебната дейност към промените в живота 
и реалната практика 
 Като краен резултат прилагането на 

Аджайл методиката ще доведе до по-лес-
ното адаптиране на учениците към под-
ходите от реалната делова и обществена 
практика, както и възприемане по един 
рационален начин на възможната враж-
дебност и агресивност на конкурентна 
борба. Неустановеността в съвременния 
начин на живот, както и комплексната 
същност на дейността в реалната бизнес и 
житейска практика, са голямо предизвика-
телство за учениците. Аджайл методиката 
помага това предизвикателство да бъде 
посрещнато успешно. 

оСновните хАрАктериСтики 
нА АджАйл методикАтА СА 
кАкто СледвА: 

1. Цел и приоритет на методиката е да 
бъдат удовлетворени нуждите на учени-
ците и техните семейства чрез ускорено и 
непрекъснато предоставяне на модерни 
форми на обучение, основани на подходи, 
прилагани в технологичните компании и в 

реалната делова практика. 
2. Тя позволява да бъдат посрещнати 

предизвикателствата на променящата се 
среда и завишените изисквания, дори и 
в края на учебния цикъл, и пренасочва 
промяната в полза на учениците и техните 
семейства. 

3. Осигурява бързо и ефективно обуче-
ние, от няколко месеца до няколко седми-
ци, с предпочитание към по-краткия срок.  

4. Членовете на педагогическия екип 
на училището, прилагащ методиката, как-
то и семействата на учениците, работят 
съвместно, за да създават възможности за 
учене и придобиване на знания, умения и 
компетенции от всички ученици. 

5. Методиката изгражда възможности 
за осъществяване на проектно-базирано 
обучение за всички ученици, но особено 
за мотивираните участници в процеса, 
като създава необходимата среда в рамки-
те на модерна образователна екосистема 
в подкрепа на практически ориентирания 
обучителния процес (методиката се осно-
вава на предположението, че учениците 
ще постигат високи резултати чрез само-
организиране и взаимно подпомагане). 

6. Тя води до извода, че най-ефикасният 
и ефективен начин за предаване на инфор-
мация и знания, в рамките на екипите от 
ученици и извън него, е чрез комуникаци-
ята „лице в лице“. 

7. Прилагането на методиката ще до-
веде до смислено и интересно обучение, 
както и до бързото постигане на краен ре-
зултат, който да бъде основният стандарт и 
мярка за напредък. 

8. Методиката и дейността, свързана 
с нейното прилагане, насърчават както 
устойчивостта на постигнатите резултати, 
така и гаранциите за модерност и връзката 
с реалната практика и образователните 
тенденции. 

9. В рамките на предложените моде-
ли педагозите, учениците и семействата 
трябва да могат да поддържат постоянно 
високи темпове на усвояване на знания и 
придобиването на умения за времето на 
обучение, както и след това, като целта 
е знанията и уменията да се превърнат в 
компетенции. 

10. Прилагането на Аджайл методите 
на преподаване води до непрекъснатото 
повишаване на компетенциите, уменията, 
добрия кариерен дизайн и личностно раз-
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витие, с цел подобряване адаптивността 
на учениците в периодите на тяхната кари-
ерна и житейска реализация. 

11. Методиката гарантира простота на 
поднасяне дори и на сложно учебно съ-
държание, като в същото време оптимиза-
ра количеството и качеството на извърше-
ната педагогическата и учебна работа. 

12. Аджайл подхода гарантира най-
добрите идеи и инициативи да излизат от 
самоорганизиращите се екипи, като резул-
татът да се оценява на база на самооценка, 
екипна оценка, но и най-вече на оценката 
на педагозите (в ролята на ментори и коуч-
.модератори), както и на външна оценка 
– родители, фирми, организации и инсти-
туции.  

Форми нА СПоделено уЧене от 
реАлнАтА ПрАктикА, зАложени 
в АджАйл методикАтА 
 Индивидуално със самомотивация 

(прилага се в компаниите 3М и Google), 
като 15% от времето за обща дейност на 
служителите и експертите е определено за 
индивидуално учене със самомотивация. 
При спринт-екипите времето за индиви-
дуално учене се осъществява при извън-
класна дейност, като процентът е строго 
индивидуален и зависи от стила на учене и 
капацитета на всеки ученик 
 Индивидуално на ниво група, но с на-

тиск от другите (прилага се в компанията 
Canon). При работа на учениците в рамки-
те на учебните спринтове, тази форма на 
споделено учене е добър начин за катали-
зиране на индивидуалното участие и мо-
тивация. Много често част от членовете на 
Екипите (Squads) използват колективната 
отговорност, за да проявяват индивиду-
ална безотговорност . Това са т.нар. „гра-
тисчии“, които са опасен прецедент при 
всяка екипна учебна дейност. При Аджайл 
методиката този тип поведение се преодо-
лява чрез натиск, който останалите екипни 
членове оказват, с цел изпълнение на пла-
нираното и постигане на отличен резултат. 
 Емпатично на ниво група, с помощ от 

другите (прилага се в компанията Honda). 
От гледна точка на Аджайл методиката 
това е една от най-подходящите форми 
на споделено учене, поради факта, че е в 
основата на Дизайн мисленето. Комбини-
рането на Аджайл и Дизайн методологиите 
е изключително подходяща конвергенция 

в учебния процес. Взаимната помощ и от-
читането на индивидуалния стил на учене 
и капацитет е смисълът на Скръм метода 
и присъщите му приближения в учебния 
процес. Ефективната работа при осъщест-
вяване на спринтовете зависи от степента 
на прилагане на тази форма на споделено 
учене. В случая на осъзната емпатия в 
учебния процес се наблюдава повишена 
ефективност от споделеното учене. 
 Екипно, но на групи и при условие на 

състезателност (прилага се от компанията 
Canon). Възможното прилагане на тази 
форма в Аджайл методологията води до 
добри резултати, макар да е спорно до-
колко състезателността помага на разби-
рането и осмислянето на изучавания ма-
териал. По-важно за групите, състезаващи 
се в рамките на екипните спринтове, е да 
победят, а не да научат. Това беше устано-
вено в рамките на експеримента, че когато 
екипни членове се разделяха на групи и 
изпълняваха идентични задачи, те успя-
ваха да получат прекалено повърхностни 
знания. Тук важна е мотивационната роля 
на състезателния елемент, но тази форма 
на споделено учене е присъща по-скоро за 
ролевите игри. 

зАклюЧение 
Експериментът започна като прила-

гане на нова, прагматична техника за 
представяне на учебното съдържание и 
осъществяване на учебния процес, но по 
време на финализиране на експеримента 
и изготвянето на методиката, установихме, 
че Аджайл училището е нов и успешен об-
разователен модел. Тази новост в образо-
вателния процес ще позволи обучението 
да бъде модерно и практически ориен-
тирано, а учащите се да бъдат по-добре 
подготвени да се присъединят по един 
прагматичен начин към реалната делова 
и бизнес практика. Всъщност, прилагайки 
Аджайл принципите в училище, ние ще 
станем по-добри и по-успешни учители, 
преподаватели, родители и образователни 
дейци, работещи и адаптиращи се успешно 
във всички посоки. 

Забележка: Материалът представлява 
избрани части от Методическо ръковод-
ство, създадено от авторския колектив. 
Пълният текст на ръководството може 
да се прочете на .....

Живеем в информационен век. Компю-
търът навлезе във всички сфери на общест-
вено-икономическия живот. Обучението 
по информатика и информационни техно-
логии в българското училище е недоста-
тъчно. Реформата в средното образование 
е немислима без компютъризацията  на 
учебно-възпитателния процес. 

Прогнозите за очакваните все по-бързи 
смени на производствените технологии  и  
начин на живот в началото на ХХІ век из-
искват гражданите да се подготвят още от  
училище да живеят успешно в едно толкова 
бързо променящо се общество. Компютъ-
рът е безспорно най-универсалното сред-
ство за интензифициране и  повишаване 
ефективността на разнообразни човешки 
дейности, включително и на  процеса на 
обучение. В образованието персоналният 
компютър намира място като  устройство, 
подпомагащо дейностите на обучаващи и 
на обучавани и като  устройство, предста-
вляващо обект на изучаване.

В съвременния етап на развитие на чо-
вешкото общество, основно изискване към  
училището е да се развиват оптимално за-
ложбите на всеки младеж, с оглед на  подго-
товка на здрави и издръжливи физически и 
психически граждани, с високи  интелекту-
ални и творчески качества, владеещи съ-
временните научни познавателни  методи, 
способни да променят целесъобразно зао-
бикалящия ги свят. За да се  постигнат тези 
високи цели на образованието и възпита-
нието на учениците може  да се използват 

изключителните възможности на компю-
трите. 

Поради техническите си данни компю-
търът е в състояние да оптимизира редица 
дейности, например да поднася точна, на-
временна информация при поискване, при  
това в нагледен вид, да моделира изучава-
ните обекти, да позволява провеждане на  
самостоятелна работа с осигурена обратна 
връзка и контрол, да дава възможност да се 
провежда изследователска и експеримен-
тална дейност.

Следователно в обучението по различ-
ните учебни предмети са налице петте  ос-
новни функции на компютъра: информа-
ционна, моделираща, обучаваща, контро-
лираща и развиваща. Между тези функции 
съществува тясна  връзка. Когато ученикът 
изисква данни от компютъра и ползва да-
дени модели, тогава той се  обучава, но 
същевременно се и информира. Когато 
решава конструктивни задачи, например 
съставяне на модел за опитна постановка, 
той моделира и респективно  развива спо-
собностите си.

Целта на настоящият материал е да се 
покаже, че електронното обучение е необ-
ходима реалност в  българските училища и 
университети.

Дидактически модел за приложение на 
информационните и комуникационни тех-
нологии (ИКТ) в образованието. Електрон-
ните  уроци  като дидактическо средство.

Основните структурни елементи на ди-
дактичния модел са разгледани в техноло-

Математически метод 
за определяне степента на 
качеството на прилагане на 
електронното обучение в 
българските училища 
и университети

Багрян Йорданов, 
ПГОТ ”Христо Бояджиев”, Плевен
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гичен, педагогически и организационен ас-
пект. Бързоразвиващите се информацион-
ни и комуникационни технологии поставят 
пред образованието множество проблеми, 
свързани с психологическите, педагоги-
ческите, както и организационните аспе-
кти на приложението им. Актуалността на 
разглеждания проблем произтича от об-
ществените потребности и очаквания към 
образованието в условията на широкото 
навлизане на информационните и комуни-
кационни технологии /ИКТ/ в живота. 

рАзвитие нА икт и моделите зА 
обуЧение

Проследявайки развитието на ИКТ и съ-
ответните методи на обучение може да се 
отделят схематично пет етапа. Отделянето 
на етапите е направено на базата на разви-
тието на иновациите, които са повлияли и на 
развитието на образованието. (Фигура 1)

Модел за интеграция на ИКТ в учебно-
възпитателния процес (Захарова, 2008).

В основата на модела стои разбиране-
то, че интеграцията на ИКТ в УВП протича 
поетапно, с отчитане особеностите в орга-
низацията на обучението по всяка отделна 
дисциплина. Всеки елемент на системата 
се характеризира обобщено със следните 
аспекти.

Иницииране– изучаване на проблемите 
и възможностите за решаването им, както и 
предварителна оценка на ситуацията.

Анализ и оценка– определяне на целите, 
анализ на входа, оценка на състоянието на 
системата за обучение и определяне на на-
правленията на внедряване.

Избор на ИКТ– търсене или създаване на 
множество възможни решения, оценка на 
решенията в съответствие с целите, избор 
на ИКТ и способ за приложение.

Проектиране на интеграцията– плани-
ране на учебната дейност, проектиране на 
контрола на обучението, обезпечаване с 
ресурси, предварително тестване на ИКТ.

Реализация на проекта– подготовка 
на необходимите материали и документи, 
подготовка на преподавателя, програмно 
осигуряване.

Мониторинг и адаптация– непрекъс-
ната интегративна оценка, адаптация на 
ИКТ и другите елементи от системата на 
обучение.

Оценка на реализацията- изготвяне на 
формална и неформална оценка.

модел нА ПолАт (ПолАт, 2004)
Преподавателите могат да работят както 

индивидуално, така и с малки групи от уче-
ници. Учениците могат да бъдат асистенти 

на преподавателите и да помагат на своите 
съученици да се запознаят с новите софту-
ерни средства или при разрешаването на 
някои конкретни проблеми.

В българските училища широко се из-
ползва електронната платформа MOODLE. 
Напоследък изключително актуални са 
електронните платформи с видео уроци 

Фиг.1. Развитие на образователните технологии

Фигура 2. Мултимедиен модел на обучение на Полат

Училището и университета са отворе-
ни за света - задачите и проблемите, които 
се решават са от реалния живот и често са 
дефинирани от самите ученици. Пробле-
мите се решават колективно с помощта на 
преподавателите. (Полат, 2004) В тази част 
представяме обобщен дидактичен мо-
дел за приложение на ИКТ в обучението в 
иновативен аспект. Основните структурни 
елементи на модела са в три направления – 
технологични, организационни и педаго-
гически иновации. Обединяващите струк-
турни звена са креативни методи за учене 
и преподаване, подобряване на индивиду-
алните постижения, мрежи и изграждане 
на общност, институционална подкрепа, 
приобщаващи възможности за учене през 
целия живот в обществото (Табл.1).

Начини за провеждане на електронни 
уроци в българското училище са използ-
ването на електронни учебници, както и 
използване на електронни методични еди-
ници, създадени от ученици и учители, из-
ползване на образователни уебсайтове и 
използване на електронни платформи.

(Сайтът ucha.se, Програмата Stellarium-за 
звезди, Планети, Космос и други)

Математически метод за определяне 
на степента на качеството на прилагане на 
електронното обучение в българските учи-
лища и университети. Иновационна, теоре-
тична и софтуерна обосновка. Основава се 
и се подкрепя от иновационно изследване 
по прилагане на електронното  обучение в 
двадесет училища от Плевенска област, с пе-
риод  на  изследване от 2006 - 2018 година.

Математически  метод за  обосновка  
на  иновационното  изследване (ММОИИ-
ММЕО)

Част от факторите  на  електронното  
обучение (Ф Е О), от които зависи успешно-
то прилагане на е – обучение в българските 
училища) са:

Фактор F1. Отразява управленската и 
компютърна компетентност на директори-
те по прилагане на е– обучение в българ-
ските училища. Фактор F1 зависи от осъ-
ществяване обучение на новоназначени 
директори в НИОД-Банкя, за използване на 
ИКТ в управлението, за разработване и уп-
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равление на проекти, извършване на мони-
торинг на средата и оценка на кадрите.  

Фактор F2. Отразява компютърната гра-
мотност на всички учители, свързана с ПЕО 
в БУ. Фактор F2  зависи и от участието на 
НИОКСО в европейски проекти за квали-
фикация на учителите. Тези проекти могат 
да бъдат свързани с прилагането на ИКТ в 
образованието, е-анкетиране и други. 

Фактор F3 е свързан с дейността на РКК 
(Сега е Ръководител направление ИКТ). РКК 
трябва да има специалност И и ИТ и/или из-
каран през 2005г. курс на обучение за ”Ръко-
водители на компютърни кабинети” от НПЦ 
към МОН, със съдействието на MICROSOFT 
България (Системно администри-
ране, Linux, Windows 2003 server–80 
часа).

Факторът F6 зависи от съгласу-
ваност на действията на директор, 
всички учители и РКК в БУ.

Факторът F7 отразява добрите 
комуникации и съгласуваност  на 
действията на всички образовател-
ни институции.

Факторът F8  зависи от финанси-
рането на училищата от различните 
институции, във връзка с УПЕОБУ. 

Факторът F9 отразява грамоти, сертифи-
кати и отличия на ученици, присъдени на 
общински, регионални, национални и меж-

Таблица 1   Обобщен дидактически модел за приложение на ИКТ в обучението

технологични иновации организационни иновации Педагогически иновации
Иновативни и творчески учебни подходи

Нови мултимедийни 
инструменти, стимулиращи 

креативността
Учене чрез участие и подходи 

на преподаване
Нови учебни парадигми, 
методи на преподаване, 

умения

Индивидуални постижения, стимулирани от
Насочване към различни 

сензорни канали, 
преподаване в подходящия 

момент

Подкрепа от съученици, 
рефлектиращи организации

Повишаване на мотивацията, 
авторството и рефлексията

Създаването на мрежи и изграждането на общността допринасят за

Изграждане на нова 
идентичност

Общности за учене без граници, 
сътрудничество между учители 

и служители
Ново сътрудничество и 

споделяне на знания

Институциите могат да подкрепят и да предоставят разнообразие чрез
Сближаване на отдалечени 
позиции и различия между 

учениците
Интер-институционално 

сътрудничество
Персонализиране, чувство 

за притежание

Включващи възможности за учене през целия живот в обществото с
Множество канали за 

достъп и участие
Отваряне на ресурси, 

насърчаване на прозрачност
Внедряване на житейски опит 

в институционалното

дународни състезания, свързани с програ-
миране и ИКТ.

UЕ - Коефициент на електронното обуче-
ние, отразяващ степента на качеството  по  
прилагане  на  ЕО  в  БУ   в   %-ти. Този коефи-
циент е основна величина в иновационното 
изследване. Окончателната    формула    е:

UЕ = (F1 + F2 + F3  + F4  + F5  + F6  + F7 
+ F8 + F9  ):9, където Fi  , i = 1 – 9   са  ФЕО.  
UЕ  се измерва в %-ти. Коефициентът Ue  оп-
ределя степента на качеството по ПЕО в БУ, 
отразени в следната таблица:

 
Основен  извод  от  иновационното  изслед-
ване:

От изследваните 20 (двадесет) училища 
в Плевенска област окончателните резул-
нани са:

1). ”Не добро” ПЕО - Едно училище. Това 
е 5%.

2). ”Добро” ПЕО – 6 (шест) училища. Това 
са 30%.

3). ”Много добро” ПЕО – 3 (три) училища.  
Това са 15%.

4). ”Отлично” ПЕО - 3 (три) училища.  Това 
са 15%.

5). ”УМОПЕОНН” – 7 (сесем) училища. 
Това са 35%.

6). 19 (деветнадесет) училища успешно 
прилагат електронното обучение (УПЕО). 
Това са 95%.
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Публикуваният материал представлява част от 
цялостното изследване на автора, което е публи-
кувано на сайта на Съюза на изобретателите в Бъл-
гария sibulgaria.org. 

Степени  на  прилагане  
на електронното  

обучение
коефициент   Ue

              ”НЕ ДОБРО” ОТ 0 %  ДО 49,99 %

                ”ДОБРО” ОТ 50 %  ДО  60 %

         ”МНОГО ДОБРО” ОТ  60,01 %  ДО  70 %

             ”ОТЛИЧНО” ОТ  70,01 %  ДО  79,99 %

     ”У  М  О  П  Е  О  Н  Н” ОТ 80 %  ДО  100 %

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
бул. „д-р Г. м. димитров“ № 52 б, София, 1040

Патентното ведомство на Република България е 
национален държавен орган за правна закрила на 

марки, патенти, полезни модели, промишлен дизайн, 
географски означения и други обекти на индустриална 
собственост. Закрилата, предоставяна от Ведомството, е в 
съответствие с българското и европейското законодателство. 
Патентното ведомство представлява държавата и интересите 
й в международни организации като Световната организация 
по интелектуална собственост, Службата за хармонизация във 
вътрешния пазар, Европейското патентно ведомство и др.
Информация относно различните видове услуги, извършвани 
от Ведомството, попълването на искания и цената на исканата 
услуга можете да получите от Регистратурата на Патентното 
ведомство на 
тел.: 02/ 9701 321 или на е-mail: services@bpo.bg.
Ведомството предоставя възможност и за електронно 
заявяване на обекти на индустриална собственост в рубрика 
„Портал марки и дизайни“ на интернет страницата си 

www.bpo.bg.

реГиСтрАтурА – раб. време: 08:30 – 17:00 ч.
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Днес все повече и повече е модерно 
да се говори за съвременно образование, 
за дистанционно обучение и за виртуални 
класни стаи. Има много реализирани при-
ложения в тази насока, но при всяко едно 
от тях нещо се изплъзва от това конкрет-
ният продукт да е универсален. Има една 
среда за обучение, която напълно покрива 
всички тези изисквания и това е средата за 
обучение GOOGLE ClassRoom. Ще изброя 
10 причини защо трябва да се използва 
тази среда и защо тя е най-добрата. Няма 
да я съпоставям спрямо конкуриращите 
я, защото няма смисъл. Всеки потребител, 
който експериментира напълно честно с 
една или друга може да направи своите 
изводи.

10 причини защо да използваме 
GOOGLE ClassRoom:

1. Лесно за научаване – изисква се мал-
ко време за подготовка;

2. Интуитивен и изчистен дизайн;
3. Запазва работите на учениците;
4. Пълна интеграция с Google Drive;
5. Лесен начин да започнете със създа-

ването на безкнижна класна стая;
6. Подобрява комуникацията с учени-

ците;
7. Файловете автоматично се дублират 

за всеки ученик;
8. Пълна интеграция с Android и iOS;
9. Това е продукт на Google и очакваме 

подобренията да продължат;
10. Позволява съсредоточаване върху 

преподаването и ученето, а не върху
технологията.
Тези 10 причини могат да станат и 20, и 

30, и все ще са верни. Те бяха описани пре-
ди 2 години. Днес няма как да не добавя 
още една, която стана факт миналата есен 
и тя е, че платформата е напълно безплат-
на за всеки един човек стига да има регис-
трация в GOOGLE.

В желанието си да не разводнявам с 
много информация ще напиша по няколко 
изречения за всяка една причина и след 
това ще опиша накратко кои са основните 
моменти при работата с тази система.

GOOGLE Класна стая е наистина лесна 
за изучаване система, защото интерфей-
сът е на български език, а това, съчетано с 
максималното опростяване, интуитивния 
и изчистен дизайн, прави така, че всеки 
един човек в рамките на броени минути да 
започне да добавя съдържание. Нека все 
пак не забравяме, че това е класна стая, а 
не платформа за съдържание. Съдържание 
можете да създавате с други продукти на 
GOOGLE, които са част от Google Drive, а 
GOOGLE Класна стая е тясно интегрирана 
с всички услуги, които получавате с регис-
трацията си там.

Колко по-лесно е създаването на 
безкнижна класна стая от това да добавите 
правилата за поведение в нея в GOOGLE 
Класна стая?

В традиционните разбирания учителите 
общуват с учениците в часовете, между-
часията и часовете за консултации. Какво 
по-хубаво от това консултациите да не 
са само в сряда от 14:30 до 15:10, когато 
всички са изморени. Мога да споделя, че 
съм получавал въпроси в GOOGLE Класна 
стая и в 21 часа и в 19 часа. Благодарение 
на мобилното приложение съм отговарял 
веднага.

За интеграцията с Google Drive може 
да се говори много. Важно е да се знае, че 
всяко училище може да се регистрира за 
броени дни и без големи формалности за 
услугата Google for Education, която дава 
много предимства и едно от тях е неограни-
чено дисково пространство за учениците, 
възможност за администриране на потре-
бителите и достъп до допълнителни услуги, 
които да се използват в обучението!

Има създадени много групи за взаимо-
помощ и от Google винаги се опитват да 
обогатяват платформата с добрите препо-
ръки от страна на потребителите.

GOOGLE Класна стая не се влияе от 
операционната система и наистина от по-
требителят не се иска да гадае за някакви 
бъдещи проблеми, а той е оставен да рабо-
ти спокойно.

Стартирайки GOOGLE Класна стая ние 
виждаме следният екран:

В този момент ние трябва да създадем 
нашата първа класна стая или да влезем 
във вече направена. Това става, като нати-
снем върху бутончето със знак + и от пада-
щото меню изберем съответната команда.

Например можем да изберем опцията 
„Създаване на курс“.

Попълваме необходимите данни и, ето че 
вече имаме готова първата си класна стая.

Искам да направя едно уточнение. 
Google използват думата курс, а аз в това 
представяне използвам думата клас, но в 
това няма кой знае каква голяма разлика.

Това, което се получава е примерно:

Вече е време да започнем нашата оби-
колка на класната стая.

В горният ляв ъгъл има бутон за допъл-
нителни опции и за избор на друг клас. 
Имаме и заглавие на класа с подходяща 
картинка, която може да бъде сменена във 
всеки един момент чрез избор на подхо-
дящата команда намираща се в долният 
десен ъгъл на изображението. Имаме и три 
таба: Поток, Учащи и Информация. Сега ще 
разкажа за всяка една.

В първият екран учителят има достъп 
до всекидневната си дейност. Тук са всич-
ки уроци, домашни работи и т.н. В раздел 
Учащи имаме изглед към всички ученици, 
които имат достъп до тази класна стая.

Тук е и кодът за включване в класната 
стая. Щраквайки върху конкретен ученик 
имаме достъп до детайлна информация за 
него. Екранът Информация съдържа важна 
информация за класната стая.

GOOGLE Класна стая
Петьо Николов
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Име на стаята, календар с важни дати, 
папка в Google Drive и преподавателите. 
Също така тук може да се добавят и важни 
документи, свързани класната стая, като 
електронни учебници, правила за поведе-
ние и други. В някакъв бъдещ момент ние 
ще имаме достатъчно запълнен с вирту-
ални стаи продукт. Първоначалният екран 
тогава би изглеждал по следният начин:

В GOOGLE Класна стая имаме възмож-
ност да добавяме различно съдържание, 
но има едни допълнителни настройки за 
видовете съдържание, които се повтарят.

На изображението ясно е показано как-
во можем да добавяме. Например искаме 
да вмъкнем една презентация, която сме 
направили с програмата Google презента-
ции. Тя е записана в Google Drive и поради 
тази причина трябва да изберем второто 
бутонче. В случай, че сме работили за 
Power Point трябва да изберем първият 
бутон. Понякога искаме да добавяме и кли-

пчета от YouTube или Google Drive, тогава 
избираме третият бутон, а последният се 
използва, когато искаме да добавим обект 
чрез неговият линк. 

Нека представя основните единици за 
създаване на съдържание.

Задание: То е обект чрез, който искаме 
да проверим дали учениците знаят или не 
някаква информация, също така очакваме 
да получим обратна връзка с тях чрез пре-
доставянето на някакъв материал. Напри-
мер домашна работа, състояща се от един 
файл или пък попълването на някакъв тест. 
Има една особеност при тестовете и тя е, 
че имаме възможност да вмъкнем автома-
тично точките от тестовете за всеки един 
ученик, но в добавените файлове, от наша 
страна, в задачата трябва да няма нищо 
друго освен теста.

За всяко задание учениците могат да 
получат определен брой точки, които ние 
предварително задаваме. Заданието може 
да бъде публикувано веднага, а може да 
бъде зададено да се появи в потоците в 
бъдещо време и час. Освен това можем 
и да го запишем като чернова, задавайки 
това от триъгълничето вдясно от надписа 
“задание”. Заданието може да бъде публи-
кувано за определени класове и за опре-
делени ученици, т.е. можем да работим и 
индивидуално!

Как се оценява едно задание?

Щраквайки върху заглавието му ние 
попадаме в друг екран, ако изберем кон-
кретен ученик ще можем да го оценим. 
Нещо повече… Щраквайки върху името на 
ученика ние можем да прегледаме всички 
негови работи до този момент, включител-
но и да получим информация кои не е пре-
дал и за кои е закъснял. Не на последно 
място всяко задание може да има и краен 
срок, като системата ни информира при 
неговото неспазване от страна на някой 
ученик. Имаме възможност чрез добавя-
не на тема да създадем филтър в екранът 
Поток, натискайки върху него да можем да 
отделим единствено материали свързани с 
тази тема.

Създаване на Въпрос:

Тази функционалност е много инте-
ресна и може да се използва от учителите 
по много начини. Възможностите са мно-
гобройни. Задавате въпрос, определяте 
допълнителните настройки и очаквате 
отговорите на учениците. Любопитни са 
възможностите за самоподсказване вза-
имно на учениците, дали да си редактират 
отговорите, дали да си виждат взаимно 
отговорите, дали да има крайно време за 
предаване, какъв да бъде отговорът, т.е. 
дали да е отворен или да е от затворен 
тип.

Следващия обект е Обявлението.

То се използва основно, когато искате 
да съобщите нещо на класа или пък да 
добавите поредният електронен урок. Ху-
баво е всеки час да добавяте и Обявление 
и Задание и Въпроси, а с използването на 
Тема (например Урок №3) учениците без 
особено затруднение ще „отсяват“ същест-
веното от несъщественото за тях в даден 
момент. Функционалностите за добавяне 
на съдържание и за кой клас и ученици ще 
е предназначен този материал са същите. 
Последната функционалност за добавяне 
на учебно съдържание е много важна.

За броени секунди можем да проверим 
преди година в конкретен клас какво сме 
използвали и да го публикуваме отново, 
но за друг клас. Това е поредният жест от 
Google, който ни казва, че той ще се зани-
мава със скучната работа, а от учителят 
единствено се очаква да твори!

И сега всеки си задава въпросът:

Според мен всеки учител може да из-
ползва този продукт с успех. 
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Какво означава Aquaponic ?
Аквакултура – отглеждане на риби в 

рециркулираща система
Понос – дума от гръцки – отглеждане на 

растения със или без почва. 
Ние, от Професионална гимназия по 

електротехника и автоматика решихме да 
се захванем с проекта Aquaponic+ и по-
точно с автоматизацията и използването 
му от близки и далечни разстояния.

Защо се целим към създаването на 
този проект ?

Една от причините да се целим към съз-
даването на този проект е, че населението 
на планетата Земя нараства с изключител-
на скорост и това води до изхабяване на 
нейните хранителни запаси.

Според Световната здравна организа-
ция повече от 1,02 млрд. души са недох-
ранени. Това значи, че един от всеки шест 
човека страда от недостиг на храна.

Плюсове на Aquaponic +:
 Не се изисква петрол или друг вид 

гориво
 Без плевели
 Без допълнително напояване
 Лесно за събиране на готовата 

продукция 
Минуси на Традиционното земеделие:
 Ограничение заради климата
 Храната е доставяна от камион, са-

молет или кораб далеч от мястото, където 
е бива отглеждана
 Използват се ~3785 литра вода
 Замърсяват се ~3785 литра вода
Принципът, по който работи Aquaponic 

+ е чрез обединяването на аквакултури и 
хидропоника (отглеждане на растения без 
почва).  

1. Рибите се отглеждат в аквариум.
2. Водата от аквариума се изпомпва към 

растенията.
3. Бактериите раздробяват амоняка на 

нитрити и нитрати.
4. Растенията абсорбират богатата на 

хранителни вещества вода.
5. Филтрираната вода се връща в аква-

риума пречистена.
Начинът, по който ние смятаме да ре-

шим този проблем е чрез допълването 
на традиционните земеделски култури с 
Aquaponic + .

Какви риби ще се отглеждат и защо?
 Тилапия
 Риба луна
 Паку
 Шаран
 Златна рибка
 Слънчеви рибки

Какви растения ще се отглеждат в Aqua-
ponic и защо?
 Маруля
 Зеле
 Сибирски лук
 Мента
Избрахме тези риби и растения, защото 

те живеят на приблизително еднакви стой-
ности на темперaтура и pH. 

Винаги ще има компромиси от страна 
на рибите и растенията, но колкото повече 
си подхождат толкова по-голям е шансът 
ни за успех.

Дизайн.
Обмисляме да направим два дизайна. 

Единият е напълно автоматизиран и няма 
нужда от човешка намеса до момента на 
събиране на реколта, докато другият ще 
бъде изграден от лесно достъпни матери-
али, но ще има нужда от голямо внимание 
от страна на хората, тъй като няма да бъде 
автоматизиран. 

Нискобюджетен Aquaponic+:
 14 галонов рибен резервоар

 Въздушна лента
 Въздушна помпа
 Златни рибки
 Речни камъни 
 Мрежести чаши
 Въздушен филтър
 Дъска от пяна
 Съдове за растения или малки рас-

тения 

Високобюджетен Aquaponic+:
 Разсадник
 Камера за живи бактерии
 Аквариум
 Утайник
 Въздушна помпа
 Компресор
 Климатична система
 Соларни панели
 Електрическо табло
 Компютър
 Рутер
 Контролер
 Датчици
 Таймери
Иновацията ни е свързана с 

изграждането на напълно авто-
матизирана и автономна система, 
която да може да работи без наме-
сата на човек.

В днешно време хората прекар-
ват повече време на телефоните 
и компютрите си. Защо да не пре-
върнем част от това време, не в 
играенето на игри, а в полагането на грижи 
за този затворен цикъл .

Чрез нашата иновация улесняваме от-
глеждането на риби и растения от далечни 
разстояния. 

Мотивация
Ние, учениците от Професионална 

гимназия по електротехника и автоматика 
сме заинтересовани не само от ползата за 
околната среда, но и от ползите за чове-
чеството от Aquaponic+. Ние се опитваме 
да създадем нещо напълно иновативно, 
което да може да се управлява от нашия 
телефон или компютър. То ще помогне да 
създадем нещо полезно за околната сре-
да и да не натоварва нашето ежедневие. 
Най-практичното за проекта е, че фермата 
може да бъде създадена във всякакви ус-
ловия, дори и в градски(къщи и гаражи). 
Целта на нашия проект е нашата ферма да 

бъде енергийно независима и да не се из-
ползва човешки труд.

 Нискобюджетен: 
  

 Високобюджетен:

резюме:
Заехме се с автоматизирането на този 

проект, защото в днешния забързан свят 
времето недостига на никого за любимите 
му занимания. Aquaponic+ е един наистина 
добър проект, който трябва да се реализи-
ра от колкото се може повече хора. Това би 
улеснило земеделието в България, защото 
така то ще стане по-достъпно. Aquaрonic+ 
представлява затворена микробиосистема 
за отглеждане на растения и риби, която 
не изисква голяма намеса от човека. За 
работата на системата не се изискват голя-
ма площ и много материали, което я прави 
достъпна и за бедните хора по селата, за 
които земеделието е основен поминък.

Контакти:
тел.: 089 333 6211, 

e-mail: aquapoint132@abv.bg
адрес: бул.Овча Купел 1

1  Докладът е изнесен по време на конференцията 
“Иновации и интелектуална собственост – основна 
предпоставка за конкурентоспособност” Плевен, 
10-11.V.2018

Aquaponic +1

Сами Фетиани, Антоан Кралев, Любослав Петров, Денис Ангелов, 
Анелия Докузанова, Веселина Иванова, Мартин Спиров;  

Професионална гимназия по електротехника и автоматика – София
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Водната леща (Duckweed) е растение, 
което подпомага екологиятаq като се 
храни с веществата от застоели води и ги 
пречиства. Водната леща е растение, лесно 
приспособяващо се към температурата и 
средата, в която се намира.

Ние, от Професионална гимназия по 
електротехника и автоматика, обърнахме 
внимание на растение, отличаващо се от 
всички други по уникалната си приложи-
мост.

Целим се към създаването на този 
проект, защото водната леща е едно уни-
кално растение, което би могло да бъде 
използвано в няколко сфери, свързани с 
екологията, медицината и създаването на 
биогорива.

Водната леща се използва:
1) в медицината;
2) в кулинарията;
3) за производство на биогорива;
4) за производство на етилов спирт- 

етанол. 

Едни от проблемите, които се разреша-
ват чрез нашия проект  са:

1) Замърсяването на планетата. 
70% от боклука на планетата се изхвърля в 
морските басейни, което води до сериозни 
екологични и икономически последици, 
влияе и върху човешкото здраве. Водната 
леща се храни със замърсената вода и така 
я пречиства.

Изменението на климата. Използ-
ването на биогорива води до намаляване 
емисиите на въглероден диоксид и по този 
начин подпомага усилията за ограничава-
не на измененията.

Предимства на водната леща в 
медицината. Дребната водна леща има 
температуропонижаващо, силно проти-
вовъзпалително, обезболяващо и жлъч-
ноотделително действие. Използва се за 
лек при възпаление на гърлото, при жъл-
теница, ревматизъм, подагра, глаукома и 
други. Тя има изненадващи приложения и 
ползи за здравето, като я препоръчват при 
различни здравословни състояния– при 
болезнен стомах, при упорит запек, при 
язва, гнойни рани и дори за синузит и 
възпалени дихателни органи. В проучва-
не от 2014 година се посочва, че водната 
леща е била използвана като суровина за 
производството на аналгетични и антипи-
ретични средства за защита. Тя се използва 
и под формата на пелети в хомеопатични 
лекарства за астма. Много хора приемат 
водна леща като добавка в храната, за да 
облекчат депресивни състояния и дори да 
лекуват с нея заболявания на щитовидната 
жлеза като хашимото.

Предимства в екологията. В някои 
страни се отглежда и като културно рас-
тение за храна на животни, предимно за 
риби и птици. Напоследък все по-често се 
използва и за кулинарни цели и сериозно 
се обмисля нейното промишлено отглеж-
дане. Водната леща има високо белтъчно 
съдържание, бързо се развива и рекол-
тата лесно се прибира. В много страни 
на водната леща се гледа като ресурс за 
пречистване на почвата или водата, като 
тя атакува специфични замърсители. Тя 
е средство за пречистване на отпадъчни 
и природни води. Водна леща може да се 
открие в повечето градински езера и чес-
то вбесява с упорития си растеж хората, 
които се грижат за градинските площи, 
тъй като те не искат да използват хими-
чески средства за унищожаването й. По-

някога се появява в аквариумите и с това 
също не си печели добро име, правейки 
голяма сянка на обичащите светлината 
рибки. Въпреки това, водната леща има 
някои много добри приложения и може 
да бъде полезен източник на биомаса и 
биогорива.

Предимства като биогориво. Раз-
личните видове водорасли и водни расте-
ния все повече се разглеждат като източ-
ник на суровини за биогорива. Търсенето 
на по-евтини, устойчиви източници на 
биомаса или растителен материал за про-
изводството на горива довели учените до 
водната леща. Водната леща се обработва 
в рафинерии, които използват доказани 
съществуващи технологии за производ-
ство на гориво. Тези технологии включват 
превръщането на биомаса в газ, превръ-
щането на газ в метанол или дървесен 
спирт, конверсия на метанол в бензин и 
други горива. Резултатите показват, че 
маломерните рафинерии за водна леща 
могат да произвеждат икономически 
ефективно гориво.

резюме
Водната леща е растение, което обитава 

блата и пречиства замърсените води. Зах-
ванахме се с този проект, защото водната 
леща намира много приложения в меди-
цината, екологията, кулинарията и при 
производството на биогорива. Тя се бори 
с екологичните проблеми, свързани със 
замърсяванията на планетата и изменени-
ята на климата, причинени от въглеродния 
диоксид от двигателите. Водната леща 
помага при запек, язва, депресивни състо-
яния, заболявания на щитовидната жлеза 
и други.

Контакти:
Телефон: 0893336211, 

e-mail: aquapoint132@abv.bg
адрес: бул. Овча Купел 1

1  Докладът е изнесен по време на конференцията 
“Иновации и интелектуална собственост –  основ-
на предпоставка за конкурентоспособност” Пле-
вен, 10-11.V.2018

Водна леща1

Сами Фетиани, Антоан Кралев, Любослав Петров, Денис Ангелов, 
Анелия Докузанова, Веселина Иванова, Мартин Димитров Спиров; 

Професионална гимназия по електротехника и автоматика – София



Съюзът на изобретателите в България е създаден през 
1932 година и възстановен през 1990 година и обединя-
ва изобретатели, патентни специалисти, селекционери 
и новатори от всички области на техниката за защита на 

техните професионални права и интереси и работи за издигане 
равнището на тяхната квалификация. 

Съюзът на изобретателите в България осъществява своите 
цели и задачи като: 

 организира и провежда семинари, курсове, конференции, 
изложения на изобретения и иновации и обсъждания на нор-
мативни документи за иновационната политика на страната и 
изобретателската дейност на независими изобретател и и науч-
но-изследователски структури; 

 извършва международна дейност; 

 участва в реализирането на проекти по различни програ-
ми; 

 извършва издателска дейност. 
Към Съюза на изобретателите в България е сформиран Цен-

търът за развитие на интелектуална собственост и технологичен 
трансфер (ЦРИСТТ) tzristt@abv.bg, който също е сдружение с 
нестопанска цел. Предмета на дейност на ЦРИСТТ е да развива, 
подпомага и съдейства на иновационния процес в цялостното 
му развитие - от идеята до пазарната реализация. 

Списание “Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ” е науч-
но-приложно и информационно издание на Съюза на изобре-
тателите в България, което отразява дейността на Съюза - про-
веждане на семинари, курсове, конференции и други събития, 
организирани от него и публикува доклади, статии и други 
материали за изследвания в областта на закрилата на обекти на 
индустриална собственост, упражняване на правата върху тях и 
трансфера на същите. 

3а контакти: 
 office@sibulgaria.org
www. sibulgaria.org

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ (ФНТС) 
е творческо-професионално, научно-просветно, неправителствено, 
неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица – 

съсловни организации, регистрирани по зюлнц, 
в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта 

на науката, техниката, икономиката и земеделието.

ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните 
организации (WFEO).

ФНТС членува и в европейската федерация на националните инженерни 
асоциации (FEANI).

ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации 
от югоизточна европа (CO.P.I.C.E.E.), Глобалният договор на оон, 

европейски млади инженери (EYE).
ФНТС осъществява двустранно сътрудничество със сродни организации 

от редица страни.

Ü ФнтС обединява 19 национални сдружения – научно-технически съюзи 
(нтС) и 34 териториални сдружения –  тС на нтС, в които членуват над 15 000 
специалисти от цялата страна.
Ü ФнтС е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност 
"иновАтикС" еоод с предмет на работа инженерно-внедрителска дейност.
Ü към ФнтС функционира център за професионално обучение, лицензиран 
от нАПоо към министерски съвет на република българия. 

Контакти с Център за професионално обучение: 
+ 359 2 989 33 79; e-mail: kvvo@fnts.bg

Дом на науката и техниката – град София, предлага зали под наем на 
атрактивни цени, прекрасни условия за провеждане на научно-технически 

мероприятия, международни симпозиуми, конгреси, конференции, курсове, 
концерти, коктейли и др.  

Предлагаме ви зали с площ от 39 м2 до 200 м2. 
Контакти за зали и офиси под наем:

инж. Марин Антонов: + 359 2 987 72 30; + 359 878 703 669; e-mail: m.antonov@fnts.bg
инж. Валентин Ставрев: + 359 2 986 16 81; + 359 878 703 720; e-mail: vstavrev2@hotmail.com
инж. Невена Дончева: + 359 2 986 16 81; + 359 878 703 714; e-mail: n.doncheva@fnts.bg

ФНТС, София 1000, ул. “Г.С.Раковски” №108, http://www.fnts.bg/




