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Алгоритъм за оптимизиране на административния процес
Евгений Иванов
Иновацията е метод за анализ на законодателния процес (източниците на правото) и правораздаването посредством изкуствен интелект, който позволява чрез обратна връзка да се оптимизира
първичното и вторичното законодателство. Чрез използването на алгоритми и семантичен анализ на
източниците на правото и съдебната практика може да се установяват несъответствия, които водят
до забавено или неефективно прилагане на административния процес. Впоследствие тези противоречия могат да се коригират чрез даването на обосновка за промени, свързани с целите на правото.

Algorithm for optimizing the administrative process
Evgenii Ivanov
The innovation is a method for analysing the legislative process (sources of law) and the judicial process
through artificial intelligence, which allows through feedback to optimise the primary and secondary
legislation. By using algorithms and semantic analysis of the sources of law and case law, discrepancies
can be identified, which lead to delayed or ineffective implementation of the administrative process.
Subsequently, these inconsistencies can be corrected by justifying changes related to the objectives of law.
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Иновативни приноси на дунавската цивилизация към медицината, астрономията и аграрните науки в Европа
Роксандра Памукова-Майкълсън

Епохата на Дунавската цивилизация (VII-IV хил. пр.н.е.) е наречена “златните хилядолетия” от М.
Гимбутас. Според археологически артефакти, хората са живяли в най-продължителния мирен период
в човешката история, когато най-ранните науки процъфтяват. Фундаментален е принципа на Р. Вирхов: “Mедицината е социална наука и политиката не е нищо друго освен медицина в голям мащаб.”
Древните траки от епохата са живеели по същия принцип. Владетелите и владетелките са съчетавали
ролята на медици, астрономи, учени и жреци.
Най-древните астрономически обсерватории и първите слънчеви календари в Европа, свързани
със селското стопанство, медицината и фитотерапията, са сътворени през този период. Те са били
важни в годишния цикъл на създаване на храна и фито-лекарства от растителен произход на ранните
общества, допринасящи за подобряване на качеството им на живот.
Ключови думи: иновации, календари, медицина, астрономия, селскостопански науки, обществено здравеопазване

Danube civilisation’s innovative contributions to medicine, astronomy and
agrarian sciences in Europe

Heterosis manifestations of different maize hybrids at different growing
densities
Krasimir Pavlovski, Stefan Valchinkov
Maize is the crop in which the effect of heterosis is most pronounced. A significant part of the theoretical and
practical studies of the heterosis effect have been conducted on it. In the process of these studies, significant
progress has been made in studying the mechanisms and principles of heterosis and basic methods and rules for
its practical application have been developed. As a result of many years of research, a huge amount of information has been accumulated about the importance of inbreeding, especially in this crop, where the method of
heterosis selection was developed, which led to the creation of hybrid corn. «The phenotypic manifestation of
each trait is the result of the interaction of the genotype and the environment in which it develops. According to
Zhuchenko (1980) and Hristov (1983), it is not the traits themselves that are inherited, but the genetic condition
of the genotype to react to changes in environmental conditions.

p. 17

Приложение на дихаплоидна технология в селекцията на царевицата
Мария Лакова – Горнишка, Наталия Петровска
В статията е представено проучване относно приложението на дихаплоидната технология като
метод, предоставящ възможност за генериране на напълно хомозиготни линии в една стъпка и по този
начин тя се оказва централна за съвременните генетични и развъдни подходи, изхождайки от факта, че
нуждите на нарастващата човешка популация изискват бързо и ефективно получаване на подобрени
от селекционерите сортове. Удвоените хаплоиди постепенно изместват конвенционалния метод за
производство на хомозиготни линии от хетерозиготна изходна зародишна плазма. И докато времето,
необходимо за създаване на рекомбинантни инбредни популации е най-големият недостатък, защото
обикновено са нужни от шест до осем поколения, то получаването на дихаплоиди е принципно найбързият начин за привеждане на растенията от хетерозиготно в хомозиготно състояние.

Application of dichaploid technology in maize selection
Maria Lakova-Gornishka, Natalia Petrovska
This article is presenting a research about using the dichaploid technology as a method giving new
possibilities to change the heterozygotes to homozygotes. This is central step in modern genetic methods
for the needs of growing human population which why requires fast and efficient research of improving
varieties from the breeders. Doubled homozygotes slowly but surely are pushing the conventional methods
of producing homozygote lines to heterozygote recombination populations is the biggest problem because
usually it takes 6 to 8 or more generations for becoming dichaploids and this is principally the fastest way for
bringing the plants from heterozygote to homozygote condition.

p. 31

Roxandra Pamukoff-Michelson
The epoch of the Danube Civilisation (7th-4th millennium BC) is named “the golden millennia” by M.
Gimbutas, as according to archeological remains, people lived in the longest lasting peaceful period in
human history and developed the first sciences, including medicine, astronomy, and agrarian sciences.
Ancient astronomical observatories and the earliest solar calendars, linked to agriculture, medicine and
phytotherapy, were created during that period. They were important for the annual life cycle of food and
medicine production of early societies, contributing to their improved quality of life.
Key words: Innovations, Medicine, Astronomy, Agrarian Sciences
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Хетерозисни прояви на различни царевични хибриди при различни гъстоти на отглеждане
Красимир Павловски*, Стефан Вълчинков
Царевицата е култура, при която в най-голяма степен се проявява ефекта от хетерозиса. Значителна част от теоретичните и практическите проучвания на хетерозисния ефект са проведени
именно върху нея. В процесът на тези изследвания е постигнат значителен прогрес в изучаването
механизмите и принципите на хетерозиса и са разработени основни методи и правила за
практическото му приложение. В резултат от дългогодишно провежданите изследвания е натрупано
огромно количество информация за значението на инбридинга, особено при тази култура, от където
е разработен и методът на хетерозисна селекция, довел до създаването на хибридната царевица.
„Фенотипното проявление на всеки признак е резултат от взаимодействието на генотипа и средата,
в която се развива. Според Жученко (1980) и Христов (1983), наследяват се не самите признаци, а
генетическата обусловеност на генотипа да реагира на изменението на условията на средата“.

p. 17

Първите медицински центрове за обществено здраве и астрономически
обсерватории в Европа са построени от траките
Роксандра Памукова-Майкълсън
Дунавската цивилизация на траките възникнала през VII хил. пр.н.е. се отличава с иновативността
си. Археолозите откриват първите прояви на обществено здравеопазване, градоустройство и на урбанистично планиране в Европа и света. Появяват се първите санитарни съоръжения, както и некрополите извън населените места. [1, 14, 15]. В Дуранкулак-Блатница е открит най-големият праисторически
некропол в света (от VI хил. пр.н.е). През същата епоха се построява Провадия – първият и най-древен
град в Европа (VI-V хил. пр. н.е.). Той е укрепен с каменни стени, бастион и ров. Извън града се изгражда
некропол. В процеса на урбанистичното му развитие се обособява древен индустриален център за каменна сол, отделен от жилищните квартали [7].

The first public health medical centers and astronomical observatories in Europe
were built by the thracians

Roxandra Pamukoff-Michelson

The Danube civilisation is the first and most ancient in Europe, which emerged in the 7th millennium BC. It
stands out with a number of innovations in the fields of medicine, public health, urban planning and other scientific
fields. They had a significant impact on science and European urban infrastructure for millennia to present day.
Recent discoveries in Bulgaria and other countries in Southeastern Europe from the period of the Danube
civilisation are remarkable. Among them are the most ancient cities in Europe and the world, hygiene facilities,
medical centers for public health and astronomical observatories. They reveal the significant achievements of the
Thracians in antiquity, millennia before the civilisations of Mesopotamia, Egypt and later Greece.
Key words: Innovations, Public Health, Medicine, Astronomy, Urban planning, Hygiene

p. 36
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Евгений Иванов е магистър по биохимия и микробиология
със специализация по клинична химия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1991 – 1996 г.), както и магистър
по Европейска интеграция от Нов български университет (1997
– 1998г.). Има над 20 години професионален опит в управлението на обществени и частни организации, както и богата експертиза в предоставянето на техническа помощ на публични
институции, преките чуждестранни инвестиции, малките и
средните предприятия, инкубирането, регионалното и икономическото развитие, както и в Европейските структурни и
инвестиционни фондове. От средата на 2012 г. г-н Иванов е директор на Офиса за технологичен трансфер „ЕвроТехТранс“, където фокусът
на дейността му е трансфер на научни резултати в областта на информационните и комуникационните технологии, еко- и енергоспестяващите
технологии и технологиите, свързани със здравето.

Алгоритъм за оптимизиране
на административния процес1
Евгений Иванов

1. Въведение

Огромният брой източници на правото (международни, европейски и национални) и постоянното им развитие,
резултат от промени в социално-икономическата среда, нерядко водят до противоречия както между самите тях, така
и между правните актове от разични
нива. Към момента липсва унифициран
и цялостен подход, чрез който правната
рамка да може да коригира тези несъответствия. Затова, съдебната практика
(напр. на Съда на Европейския съюз, на
Върховните съдилища и на другите правоприлагащи органи) постоянно служи
като допълнителен източник на правото
и тълкува неясни правни норми в опит да
изясни как те следва да се прилагат. На-

стоящата иновация предлага интегрален
подход за оптимизиране на административния процес2, спестяващ време, финансови ресурси и постигащ равнопоставеност между участниците в него.
Иновацията представлява метод за
анализ на законодателния процес и правораздаването посредством изкуствен
интелект, който позволява чрез обратна
връзка да се оптимизира първичното
и вторичното законодателство. При използването на алгоритми и семантичен
анализ на източниците на правото и съдебната практика може да се установят
несъответствия, които водят до забавено и неефективно прилагане на административния процес. Впоследствие, тези
противоречия може да се коригират чрез

Докладът е изнесен на Конференцията „Интелектуална собственост и конкурентоспособност“,
проведена на 18,19 юни 2021 в Дома на техниката град Плевен. Организатор Съюз на изобретателите в
България
2
Съвкупност от административни норми, които уреждат начините, реда и процедурите, по които работят
органите на администрацията, позволяващи взаимодействието на публичните органи с гражданите
и бизнеса. Според друга дефиниция, административният процес регулира отношенията между
юридическите и физическите лица и публичната власт като субект с властнически правомощия.
1

даването на обосновка за промени, свързани с целите на правото.

2. Настоящо състояние

2.1. Източници на правото
Правната система на една държава зависи от взаимодействието между различните източници на правото – нормативни
актове от различни нива и с различни
юрисдикции. Те са три основни вида:
 Международно право
 Право на Европейския съюз
 Национално право

Международното право урежда
взаимоотношенията между суверенните
държави, като може да се разграничат
различни негови дялове – международно публично право, международно
частно право, международно въздушно
и морско право и т.н. Съгласно конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани
по конституционен ред, обнародвани
и влезли в сила, са част от вътрешното
право на България. Те имат предимство
пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
Източниците на международното право може да са както двустранни, така и
многостранни. Сред тях например, попадат конвенциите на Организацията на
обединените нации (напр. за правата на
хората с увреждания), Конвенцията за
защита на правата на човека и основните свободи, Виенските конвенции за
дипломатическите и консулските отношения, спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, двустранните
договори за образователен, научен и
културен обмен, договорите за приятелство, добросъседство и сътрудничество
и много други.

Източниците на правото на Европейския съюз3 (ЕС) са три основни групи:
 Първично законодателство, напр.
договорите за създаването на ЕС, с които
се определя разпределението на правомощията между ЕС и държавите-членки
и в които се описват ролята и функциите
на наднационалните европейски институции, договорите на ЕС за изменение,
договорите за присъединяване на нови
държави към ЕС и др.
 Вторично законодателство, което
включва едностранни актове, които могат да бъдат разделени на две категории:
– Регламенти, директиви и решения
(обвързващи правни актове), както и становища и препоръки (необвързващи)
– Атипични актове4, като процедурни правилници, междуинституционални
споразумения, съобщения и резолюции,
бели и зелени книги

Допълнително законодателство
(допълнителни източници на правото),
напр. съдебната практика на Съда на Европейския съюз, международно право
(писмено право, обичаи и употреба) и
общи принципи на правото (неписани източници на право, разработени от съдебната практика на Съда на ЕС)
Като правен субект Европейският съюз
също може да е страна по международни
конвенции и споразумения5. Те представляват договори съгласно международното публично право и пораждат права и
задължения за договарящите се страни.
За разлика от едностранните актове, конвенциите и споразуменията не са резултат от законодателна процедура или от
едноличната воля на дадена институция.
Международните споразумения (напр.
конвенции и договори) с държави извън
ЕС или с международни организации

https://europa.eu/european-union/law_bg
Категория актове, приети от европейските институции, които може да се отнасят до вътрешната
организация на ЕС или да имат по-общо приложение в конкретни области на политиката и не попадат в
категориите законодателни актове, предвидени в Договора за функционирането на ЕС.
5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0035
3
4

5

6
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също са неделима част от правото на ЕС.
Тези споразумения са отделни от първичното и вторичното законодателство. Понякога те могат да имат пряко действие,
а правната им сила е по-голяма от тази на
вторичното законодателство, което трябва да бъде съобразено с тях.
Източниците на правото в България включват първично (Конституцията,
кодексите и законите) и вторично законодателство (подзаконови нормативни
актове като постановления, наредби,
правилници, инструкции и заповеди). Съдебната практика не е формален източник на правото, но тя има задължителна
сила за правоприлагащите органи, като
формира допълнителното (субсидиарното) законодателство.
Съгласно българския Закон за нормативните актове6, законът урежда първично или въз основа на Конституцията обществени отношения, които се поддават
на трайна уредба според предмета или
субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения.
Кодексът е нормативен акт, който уреж-
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да обществените отношения, предмет
на цял клон на правната система или на
обособен негов дял. Нормативният акт
следва да съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има
нееднократно действие и се издава или
приема от компетентен държавен орган.
Законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Например, когато
Министерският съвет приема правилници, наредби или инструкции, той издава
постановления:

Правилникът е нормативен акт,
който се издава за прилагане на закон
в неговата цялост, за организацията на
държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.
 Наредбата е нормативен акт, който
се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен
акт от по-висока степен.
 Инструкцията е нормативен акт, с
който висшестоящ орган дава указания до
подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал
или чието изпълнение трябва да осигури.

Фигура 1. Йерархия на източниците на правото

Всеки общински съвет може да издава
наредби, с които урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с
местно значение. (Фигура 1)
Нормативните актове в България трябва да съответстват на Конституцията на
страната и на другите нормативни актове
от по-висока степен. Например, ако нормативен акт противоречи на регламент
на Европейския съюз, прилага се регламентът. Ако постановление, правилник,
наредба или инструкция противоречат
на нормативен акт от по-висока степен,
правораздавателните органи прилагат
по-високия по степен акт.
Към момента, източниците на първичното и вторичното законодателство
в България включват около 25 кодекса,
над 400 закона, над 500 правилника и над
2 500 наредби. Този огромен брой нормативни актове неминуемо води до появата
на несъответствия между тях в процеса
на развитието им (напр. при извършването на изменения и допълнения).
2.2. Административен процес
Правото може условно да се раздели на
четири дяла – наказателно, административно, търговско и гражданско. Настоящата иновация е фокусирана върху решаването на съществуващите проблеми
в административния процес, породени от
множеството източници на правото, липсата на съгласуваност между които често
поражда необходимостта от постоянното
им тълкуване от различните съдилища.
Административнопроцесуалният кодекс7 (АПК), висш първичен източник на
административното право в България,
урежда следното:
1. Издаването, оспорването и изпълнението на административните актове,
както и оспорването по съдебен ред на
подзаконови нормативни актове.

Обнародван в ДВ бр. 27 от 3 април 1973 г., последно изменение и допълнение ДВ бр. 34 от 3 май 2016 г.

Фигура 2. Основни дялове на правото

зира АПК, са следните:
 Законност:
– Административните органи действат
в рамките на правомощията си, установени от закона.
– Административни актове се издават
за целите, на основанията и по реда, установени от закона.

Обнародван в ДВ бр. 30 от 11 април 2006 г., последно изменение и допълнение ДВ бр. 15 от 19 февруари
2021 г.

7
6

2. Разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и
организациите.
3. Производството за обезщетение за
вреди от незаконни актове, действия или
бездействия на административни органи
и длъжностни лица, както и за вреди от
правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния
административен съд.
4. Разглеждането на искания да се задължи административен орган да извърши или да се въздържи от определено
действие.
5. Дейността по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела.
6. Изпълнението на административните и на съдебните актове по административни дела.
7. Извършването на комплексно административно обслужване.
8. Споразумението и административния договор.
Основните принципи, на които се ба-

7

8
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– Субектите на административния
процес са длъжни да упражняват своите
права и свободи, без да вредят на държавата и обществото и на правата, свободите и законните интереси на други лица.
 Съразмерност:
– Административните органи упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.
– Административният акт и неговото
изпълнение не могат да засягат права и
законни интереси в по-голяма степен от
най-необходимото за целта, за която актът се издава.
– Когато с административния акт се засягат права или се създават задължения
за граждани или за организации, прилагат се онези мерки, които са по-благоприятни за тях, ако и по този начин се постига
целта на закона и др.

Истинност – административните
актове се основават на действителните
факти от значение за случая и на преценка подлежат всички факти и доводи от
значение за случая.
 Равенство – всички лица, които са
заинтересовани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси.
 Самостоятелност и безпристрастност – не може да участва в производството длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода му или има с някои
от заинтересованите лица отношения,
пораждащи основателни съмнения в неговото безпристрастие.
 Бързина и процесуална икономия
– процесуалните действия се извършват
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в сроковете, определени от закона и за
най-краткото време, необходимо според
конкретните обстоятелства и целта на
действието или на административния акт.

Достъпност, публичност и прозрачност – органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота
на информацията в административното
производство.

Последователност и предвидимост – административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената
практика при упражняване на своята
оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му.
Горепосочените принципи, макар да
дават обща рамка за реализацията на
административния процес, са лишени от
обективни показатели, на база на които
да се отчита ефективността8 на тяхното
изпълнение, както и от контролен орган, който да обезпечава прилагането
им. В една или друга степен, публичните органи (напр. министерства, агенции,
областни и общински администрации и
др.), които на практика имат неограничена власт, се съобразяват или не с принципите, в зависимост от това дали желаят или не, както и в зависимост от това
дали имат технически или управленски
възможности да ги спазват. Постоянно
увеличаващите се дела9 в 28-те административните съдилища в България и във
Върховния административен съд (ВАС) е
доказателство за това, особено предвид
наличието на такива, които са свързани
със Закона за отговорността на държавата и общините за вреди10. Понастоящем

Ефективност – степента, в която заложените цели и резултати са постигнати.
Съдебното производство по административни дела е двуинстанционно (първоинстанционно
и касационно), за разлика от съдебното производство по граждански и наказателни дела,
което е триинстанционно (първоинстанционно, въззивно и касационно).
10
Обнародван в ДВ бр. 60 от 5 август 1988 г., последно изменение и допълнение ДВ бр. 94 от
29 ноември 2019 г. Според закона, държавата и общините отговарят за вредите, причинени
на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на
техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност,
както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или
обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.
8
9

отнема повече от година решаването на
дела на втора (касационна) инстанция
във ВАС, което на практика обезсмисля
административния процес.
Развитието на първичните и вторичните източници на правото в България,
съгласно Закона за нормативните актове
(ЗНА), следва да се извършва съгласно
зачитането на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност,
пропорционалност и стабилност. Отново
става дума за принципи, които на теория
дават стабилна рамка за развитието на
законодателството, но както и при АПК
липсва орган, контролиращ дали това на
практика се случва. В допълнение, няма
обективни измерители на процеса, базирани на индикатори за ефективност и
ефикасност11.
Нещо повече, с промените в ЗНА от
2016 г. (в сила от 04.11.2016 г.), се въвежда
оценка на въздействието на нормативни
актове съгласно утвърдена методология,
която дори и в момента рядко се прилага
въпреки законовата уредба.
Оценката на въздействието е два
вида (предварителна и последваща) и
изследва съотношението между формулираните цели и очакваните (постигнатите) резултати от нормативните актове.
Предварителната оценка на въздействието е частична и цялостна. Извършването на частична предварителна оценка
на въздействието следва да предхожда
изработването на всеки проект на закон,
кодекс и подзаконов нормативен акт на
Министерския съвет. Цялостна предварителна оценка на въздействието трябва
да се извършва при:
 Изработване на нови закони и кодекси.
 Изработване на проекти на нормативни актове, за които частичната предварителна оценка е показала, че може да

се очакват значителни последици.
Резултатите от прилагането на нормативните актове се проверяват чрез последваща оценка на въздействието. Въз
основа на проверката, ако е необходимо,
се предлага отмяна, изменение или допълнение на нормативния акт.
Опитът показва, че през последните
години е извършена предварителна или
последваща оценка на по-малко от 10%
от нормативните актове в България. Отново е налице законова норма, която не
се спазва. За избягване на необходимостта от извършването на подобна оценка
нерядко промените в един закон се извършват чрез изменения на преходните
и заключителните разпоредби на друг
нормативен акт.

3. Същност на иновацията

Предлаганата иновация представлява
метод за анализ на законодателния процес (източниците на правото) и правораздаването (взаимодействието между страните) посредством изкуствен интелект,
който позволява чрез обратна връзка да
се оптимизира първичното и вторичното
законодателство. При използването на
алгоритми и семантичен анализ на източниците на правото и съдебната практика
може да се установят несъответствия,
които водят до забавено и неефективно
прилагане на административния процес.
Впоследствие, тези противоречия могат
да се коригират чрез даването на обосновка за промени, свързани с целите на
правото и за постигането на принципа за
справедливостта. (Фигура 3.)
Реализацията на иновацията минава
през следните основни етапи:

Интегриране на източниците на
правото – първични/вторични източници и установяване на логически взаимовръзки между тях (цели, принципи,
норми, допълнителни разпоредби, пре-

Ефикасност: доколко икономично ресурсите (финансови, времеви, административен капацитет и др.)
са били използвани за постигане на резултатите и заложените цели.
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Фигура 3. Настоящо състояние на взаимодействието между нормативните актове от
различни нива и отражение върху социално-икономическите процеси в обществото

ходни и заключителни разпоредби, приложение към законите, където е приложимо).
 Изследване на съдебната практика
(т.нар. допълнително законодателство)
по ключови думи и сфери (обработване
на голям обем от данни за съдебни решения по административни спорове) и
анализ на проблемите при правораздаването – преглед за ефективност и ефикасност.
 Анализ на причините за проблемите, свързани с правораздаването (семантичен анализ) – преглед на първичните
и вторичните източници на правото и
откриване на несъответствия между отделните правни актове, които водят до

неефективен съдебен процес или до забавяния в решаването на делата.
 Даване на решения, основани на
изкуствен интелект, за коригиране на несъответствията в първичното и вторичното законодателство.
 Ревизиране, оптимизиране и развитие на първичните и вторичните източници на правото.

4. Приложение на иновацията

Иновацията може да бъде приложена
от най-разнообразни субекти на правото:

Международни организации
(напр. Организацията на обединените
нации, Организацията на Северноатлан-

тическия договор, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и
др.) – за оценка дали двустранните или
многостранните договори между страните са адекватно приложени на национално ниво.
 Институции на Европейския съюз
(Европейска комисия, Европейски парламент и др.) – за обективен анализ на
това дали и в каква степен първичното
и вторичното законодателство на ЕС е
транспонирано в националните правни
системи и дали съответните разпоредби,
засягащи административния процес на
ниво ЕС се спазват.
 Национални правителства и парламенти – за ефективен и ефикасен мониторинг и оценка на националното законодателство и за идентифицирането на
необходимост от промени поради недостатъчно добре работещи източници на
правото или заради промени в социалноикономическата среда, които изискват
бързо приемане на нормативни актове
(напр. във връзка с извънредни събития
като пандемията от Ковид-19).
 Адвокатски кантори – за предоставянето на адекватна правна защита на
граждани, бизнеси и трети лица при производства, свързани с решаване на административни дела.
 Съдебна система (съдилища от различен ранг) – за уеднаквяване на практиката за близки по своята същност дела, на
база на откриването на сходство по определени показатели, както и за по-бързото
разрешаване на правни спорове, особено такива с висока правна и фактическа
сложност.

Граждани и граждански организации – за осигуряването на активно
участие в административния процес и
за даването на обосновани предложе-

ния за усъвършенстване на законодателството.
В дългосрочен план иновацията разполага с потенциал да доведе до съществени положителни промени в начина,
по който функционира държавата чрез
базиране на решенията на публичните
органи на обективни индикатори (ключови показатели за ефективност). Това
ще доведе до постигането на по-пълна
интегрираност на правната рамка и социално-икономическите процеси, които
протичат в обществото. Широкото използване на иновацията ще позволи:
 Обвързване на административното
право с моделирането и реинженеринга
на бизнес процесите в държавата и подобряване на ефикасността на държавното
управление.
 Прилагане на автоматизирани системи, базирани на изкуствен интелект,
които да решават административни дела
в рамките на минути

Създаване на ERP12 и CRM13 системи, базирани на административното
право, за управление на взаимоотношенията между държавата, бизнеса и гражданите.
 Създаване на автономна система,
извършваща автоматизирана и базирана
на обективни данни оценка на въздействието на законодателството чрез интегриране на електронните регистри на национално и местно ниво.
Контакти:

Евгений Иванов,
е-мейл: e2006e@abv.bg

ERP (от англ. Enterprise Resource Planning) – електронно-базирана система за бизнес планиране.
CRM (от англ. Customer Relationship Management) – електронно-базирана система за управление на
взаимоотношенията с клиентите.
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Иновативни приноси на
дунавската цивилизация към
медицината, астрономията и
аграрните науки в Европа
Роксандра Памукова-Майкълсън

ВЪВЕДЕНИЕ

През VII хил. пр.н.е. възниква Дунавската цивилизация, чиято роля разглеждаме в контекста на европейската култура. Антропологични и ДНК проучвания
доказват, че тя е създадена от траките. Базирано на хиляди археологически артефакти, открити през последните години
по нашите земи и в съседни държави от
епохата можем да изградим пълна картина за иновативните й постижения [11,12,
15,16,17,18,19,20].
Първата древноевропейска цивилизация процъфтява по времето на неолита
(новокаменната епоха) и енеолита (халколитa, медната епоха). Забележителната й история започва с възникването на
селското стопанство през неолита, допринесло за разнообразното хранене на
хората и повишаване на средната продължителност на живота, както и подобряване на качеството му [11].
Владетелите и владетелките на селищата в Дунавската цивилизация са съчетавали ролята на медици, астрономи,
учени и жреци.
Фундаментален е принципа на Р. Вирхов, че медицината е социална наука и
че политиката не е нищо друго освен
медицина в грандиозен мащаб [2]. Този
принцип намира историческо потвърждение. Обществената позиция на древните медици – владетели е спомогнала за
изпълнението на основни постулати на
съвременната социална медицина през
тяхната епоха, допринасяйки за по-добро

качество на живот на общностите, в които
са живели. „Ако медицината желае наистина да осъществи своите велики мечти,
тя трябва да интервенира в социалния и
политическия живот. Лекарят е единственият адвокат на бедните и огромна част
от социалните въпроси влизат в неговата юрисдикция [2].“ Изследователката М.
Гимбутас определя епохата като „златните хилядолетия“ на Европа. От този период няма следи от опожарени селища
по нашите земи, което показва, че това е
най-голямата мирна епоха в историята на
човечеството. Естествените (природните)
науки получават значително развитие, за
което съдим по артефакти [12,15].
По нашите земи се откриват иновативните и най-древни индустриални центрове и технологии за обработка на първите
метали, познати на човечеството – медта
и златото [11,12]. Развитието на материалознанието и металознанието води до
подобрения в начина на живот и улеснява работните процеси в много области.
Древните европейци правят първите
хирургически интервенции и развиват
билколечението, поставяйки основите на
медицината като наука.

Първите звездни карти и
календари в Европа

Иновативните приноси на Дунавската
цивилизация, най-старата високоразвита култура в Европа са безспорни. Тогава
възникват редица съвременни научни
направления – в това число медицината,

аграрните науки и астрономията.
Съществува хипотеза, че глиненият
диск от Дунавската цивилизация (обр. 1),
намерен в Караново, представлява една
от първите астрономически карти на съзвездията. Известно е, че в космогонията
на Праисторията, Древността, Античността и Средновековието вселената е била
представяна с кръгла или сферична форма, като в центъра й е била земята [19].
Данни за това, че древноевропейците
са съгласували календарното подразделение на времето с астрономически яв-

ната в битието на тракийските общества.
Според Х. Харман, редица древни
писмени знаци на траките се появяват
в контексти, които говорят за числени
означения, а практическата им функция
вероятно е била свързана с календарни
данни за измерване на времето в смисъл
на последователност на сезони, важни за
земеделието периоди на вегетационния
цикъл [12].
Откритият глинен артефакт в археологически обект на култура Караново от V
хил. пр.н.е. (oбр. 2), на който са отпечата-

Обр 1. Диск с вероятна звездна
карта от Караново. Национален
археологически институт с музей при
БАН (Р. Памукова-Майкълсън)

ления, са доказани за определени контексти. Например, ориентиране по движението на Слънцето, което те са обожествявали. Ранните слънчеви календари са
давали насока за времето за провеждане
на основни земеделски мероприятия
като сеитбата, както и събирането на лекарствени растения [1,11,19].
В РИМ-Кюстендил е изложен интересен експонат от праисторическото селище край с. Слатино в местността Чардако. Там е открита една от най-древните
календарни системи в Европа (V хил.
пр.н.е.). Тя е изваяна върху изящен миниатюрен религиозен модел на пещ за хляб.
Уникалният артефакт демонстрира сакралната връзка между проследяването
на времето на аграрния цикъл и прехра-

Обр. 2. Календар от Караново –
Дунавска цивилизация, V хил. пр.н.е.
(Krutta, 1993)

ни редове от точки, се счита, че е годишен
календар, в който всяка точка означава
един ден. От преброяването на редовете
от точки се получава период от 22 март
(деня на пролетното равноденствие) до
5 ноември. Това са общо 229 дни, което
може да бъде интерпретирано като една
аграрна календарна година [22].
Счита се, че календарът започва с про-
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летното равноденствие – 22 март. Може
да се предположи, че има взаимовръзка
с култовете към Великата богиня Майка
- Мар [3]. Светът на представите за Великата богиня с нейните живототворни и
животоподдържащи функции е важен за
древното общество.
Първомартенската обредност заема
важно място в годишния аграрен цикъл.
Обредните практики са свързани с представата за обновяването на природата. В
българския фолклор се констатират традиции, произхождащи от древната епоха
на Дунавската цивилизация, свързани с
месеца на „Баба Марта“ или Мар.
Древните ритуали допринасят за поддръжката на хигиената и за превенцията
на заразни заболявания в семействата.
Рано сутрин започва основно почистване, както и малки ремонтни дейности –
зазиждане на дупки, варосване и други,
целящи пречистване и обновяване на
дома след зимата. Сметта се изхвърля в
ями далеч от дома. Дейността често се
придружава от палене на огън в двора,
който домашните прескачат с лице към
изгрева на слънцето.
През периода се провеждат подготвителни пролетни ритуали, асоциирани със
събуждането на природата и с началото
на аграрния цикъл, кулминиращи в деня
на пролетното равноденствие 20 – 21
март. Следва да се отбележи, че за добивите на земеделците съществено значение имат метеорологичното, както и астрономическото време през конкретна
година. Началото на редица аграрни дейности е асоциирано с акта на сакрално
връзване на мартеница на овощно дърво
за плодородие, когато то цъфне или когато се види първия щъркел. В неблагоприятни години най-късната дата за този акт,
отбелязващ времето за започване на аграрния календар, е денят на астрономическото пролетно равноденствие. Закъсненията биха довели до неблагополучия
с реколтата. Така, календарът се свързва
с аграрния период от събуждането на
природата до финалното прибиране на
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реколтата и есенното заспиване на повечето растения.
Според В. Николов създателите на
първата европейска цивилизация „изповядват“ природна религиозно-митологична система, според която животът се
възражда периодично с годишен цикъл.
Червена нишка в нея е очевидното сходство в ролите на раждащите „същества“
– земята и жената, които имат еднаква
по продължителност бременност – девет
месеца (от сеитба до жътва и съответно
от зачеване до раждане) [7].
Продължителността на най-древните
календари на Дунавската цивилизация
от Караново има аналог и в други култури. Например, ритуалните календари на
предколумбовите маи обхващали 260 дни,
съответно на брой – по 20 дни за 13 месеца. Тринадесет е било свещено число за
тази цивилизация, а 260 се считало, че е
периода от зачеването до раждането [13].
По-късно създаденият слънчев календар, открит в астрономическо-религиозния комплекс Магурата, по мнение на изследователите е с продължителност 366
дни, като на него ясно се виждат периодите, в които се провеждат основните аграрни мероприятия. Дейностите на календара се развиват по посока на часовниковата стрелка. Най-високата точка съответства на лятното слънцестоене. А. Арка
асоциира Т-образните символи с писмени
знаци, обозначаващи трудови дейности
и средства за обработка на почвата – мотики, познати в Дунавската цивилизация
още от неолита (обр. 3) [14, 21].
На календара ясно се вижда и пиктографско изображение на растение на
местоположение, съответстващо на периода на жътвата, както и на брането на
билки след лятното слънцестоене. Устойчива е традицията на соларния празник
на лекарствените растения Еньовден,
който се отбелязва след деня на лятното слънцестоене. Съществуват предположения, че името Еньо произхожда от
трако-пеласгийското Еней, известно от
антични литературно-исторически изво-

годината лекарствените растения имат
оптимално съдържание на биологично
активни вещества по
биофармацевтични
фармакопейни и допълнителни показатели.

ДИСКУСИЯ И
ИЗВОДИ

След най-новите
археологически открития в края на XX
в. и през XXI в. стават
безспорни
иноваОбр. 3. Слънчев календар от Магурата (Wikimedia)
тивните приноси на
Дунавската цивилири като книгите на Диодор Сицилийски зация. По нейно време се създава базата
от поредицата „Историческа библиотека“ за развитието на първите науки в Европа,
(Bibliotheca historica), „Енеида“ от Публий в това число медицината, астрономията и
Вергилий Марон и др.
аграрните науки.
Този период е важен за битието на хоПрез Дунавската цивилизация, а в пората, като през различни периоди са по- късни епохи астрономията е била свърстроени редица монументални храмове, зана с медицината. Древните духовни вов това число и мегалити, в които слънчев дачи са били първите естествоизпитателъч осветява култови символи в дните на ли, съчетали ролите на владетели, жреци,
лятното и зимното слънцестоене, както астрономи и медици. Те допринесли за
и през пролетното и есенното равноден- хилядолетна епоха на мир и подобрения
ствие. Изследователи считат, че церемо- на условията на живот, според фундаменниите на Еньовден са хилядолетни и водят талните принципи на Р. Вирхов.
началото си от ритуалите, свързани с подСъздават се първите календари и
държането на астрономическата точност звездни карти, които по археологически
на календара на Дунавската цивилизация. данни са по-стари от тези в МесопотаПразненствата започват от нощта на мия и Египет. Първите звездни карти на
23 срещу 24 юни, когато преди изгрев Дунавската цивилизация отразяват гесе събират лекарствени растения, сред оцентричната хипотеза на хората, прокоито задължително присъства еньов- дължила да доминира в продължение на
чето (Galium verum). Вярва се, че трите хилядолетия. Днес става ясно, че всяко
най-дълги слънчеви дни допринасят за едно наблюдение зависи от гледната точконцентрацията на оптимална соларна ка [5]. Тракът Протагор от Абдера (до Саенергия в недрата на земята и в комбина- мотраки), един от бащите на философияция с нощната роса се усилват свойствата та през Античността прави реалистичнина лековитите билки.
ят извод: „Човекът е мяра на всички неща,
През хилядолетията тази традиция за съществуващите, че съществуват, а за
продължава до нашето съвремие. Лабо- несъществуващите, че не съществуват.“
раторни проучвания, които сме провеж- Този извод е актуален и днес.
дали, установяват, че през този период от
Днес използваме някои от иноваци-
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ите, създадени през епохата. Например,
продължаваме да планираме и координираме професионалните и личните си
дейности, съобразно календари. Животът изглежда немислим без тях. Значимо
е, че нашите съвременни годишни календари са близки по продължителност до
този от Магурата – 366 дни.
Първите календари са били използвани в процеса на планирането и провеждането на годишните аграрни дейности,
съществени за оцеляването на общността и здравето на членовете й. Те са давали насоки за времето за провеждане на
основни земеделски мероприятия като
сеитбата.
Календарите са подпомагали и медицината, допринасяйки за приготвянето на качествени фитофармацевтични
лекарства, като са указвали периода от
годината за събиране на билки, когато
те имат най-лековити свойства. Наши
лабораторни изследвания доказват, че
действително през посочения от древните траки времеви отрязък, лекарствените
растения са с оптимално съдържание на
биологично активни вещества.
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w Селекция и семепроизводство на високопродуктивни хибриди царевица с повишена адаптивност към стресови условия на отглеждане от късните групи на зрялост.
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Хетерозисни прояви на
различни царевични хибриди
при различни гъстоти на
отглеждане
Красимир Павловски*, Стефан Вълчинков
Институт по царевицата – Кнежа, e-mail: shootara@abv.bg

Въведение:

Царевицата е култура, при която в
най-голяма степен се проявява ефекта
от хетерозиса. Значителна част от теоретичните и практическите проучвания на
хетерозисния ефект са проведени именно върху нея. В процесът на тези изследвания е постигнат значителен прогрес в
изучаването на механизмите и принципите на хетерозиса и са разработени основни методи и правила за практическото му
приложение. В резултат от дългогодишно
провежданите изследвания е натрупано огромно количество информация за
значението на инбригинга, особено при
тази култура, откъдето е разработен и
методът на хетерозисна селекция, довел
до създаването на хибридната царевица.
„Фенотипното проявление на всеки признак е резултат от взаимодействието на

генотипа и средата, в която се развива.
Според Жученко (1980) и Христов (1983),
наследяват се не самите признаци, а генетическата обусловеност на генотипа
да реагира на изменението на условията
на средата“. Фенотипът се разглежда като
общ продукт на сложната интегрирана
система (Wadingtoh, 1957), а генотипът,
като „норма на реакция“ на организма,
взаимодействащ си със средата в процеса на формиране на фенотипа.

Материал и методи:

Експерименталната и теоретична дейност е изведена в Институт по царевицата – Кнежа през периода 2017 – 2020 г.
Полските опити са изведени в опитното
поле върху почвен тип – типичен чернозем, при възприета за района агротехника и условия без напояване.
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Почвата е с добра троховидно-зърнеста структура и много добри общи физични и физико-механични свойства. Хумусният хоризонт е с мощност от 60 – 80 см.
Общият запас на хумус в еднометровия
почвен слой е 250 - 450 т/ха и се отличава
с висока биогенност. Реакцията на профила в повърхностния слой е неутрална
(рН 8.1). Почвата е добре запасена с калий
(10,5 mg/100 gr.) и режима на калиевото
хранене е благоприятен за развитието на
растенията, отгледани при условия без
напояване.
Заложени са 2 многофакторни полски
опити, в три повторения, при реколтна 10
м2 и три гъстоти на посева – 5000, 6000 и
7000 раст/дка.
В проучването са включени хибриди
от различни групи на зрялост и родителските им компоненти.

1. Хибриди

l Кн 570 – група 500-599 по ФАО –
стандарт
l Кн 509 – група 500-599 по ФАО
l Кн 517 – група 500 – 599 по ФАО
l Кн 613 – група над 600 по ФАО
l Кн 614 – група над 600 по ФАО
l Кн 625 – група над 600 по ФАО
l Кн 683А – група над 600 по ФАО

2. Родителски компоненти

l самоопрашена линия ХМ 87/136С

– майчина форма на хибрид Кн 509
l самоопрашена линия Мо 17 – бащина форма на хибрид Кн 509, Кн 614,
Кн613 и Кн 683А
l сестринско-линейната кръстоска
В-579зС х 23-78зМ – майчина форма на
хибрид Кн 517
l самоопрашена линия 26А - бащина
форма на хибрид Кн 517, Кн625
l самоопрашена линия 23-78зМ,С майчина форма на хибридите Кн 613
l самоопрашена линия АТ – 830 –
майчина форма на 614
l самоопрашена линия К4640Б –
майчина фаорма на хибрид Кн 683А
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l самоопрашена линия 23/57зМНt -

майчина форма на хибрид Кн 625
Развитието на отделните генотипове
е проследено чрез фенологични наблюдения във фазите: „поникване“, „изметляване“, „цъфтеж на метлицата“ и „изсвиляване на кочана“. За настъпване на всяка
фаза се отбелязва датата, когато 75% от
растенията във вариантите са встъпили
в нея.
Направени са биометрични измервания на 10 растения от всеки вариант в две
повторения по признаците:
l обща височина на растенията /
см/
l височина на залагане на горния
кочан /см/
l площ на прикочанен лист /см2/
l Хетерозис по площ на прикочанен лист /%/
Определена е площта на прикочанния
лист (по формулата на (Mc Kee, 1964)
,
където:
S е площ на прикочанния лист /см2/
L е дължина на прикочанния лист /см/
I е ширина на прикочанния лист /см/
0,75 е корекционен коефициент
Чрез статистико-генетически анализ
по (Омаров, 1975) е направена оценка
на хетерозиса в хибридите. Авторът разглежда хетерозиса по три основни начина: хипотетичен, истински и конкурсен.
От семепроизводна гледна точка първите два израза на хетерозиса представляват интерес.
хипотетичен Ххип (%) – когато се наблюдава превишаване на признака в F1
над средната аритметична за двата родителя (МР)

истински Хист (%) – при превишаване
на признака в F1 над родителя с по-силно
проявление на признака (НР). С истинският хетерозис се оценява свръхдоми-

нирането и в известна степен се съди за
селекционната ценност на хибрида.

Степените на доминиране са изчислени по формулата на Romero and Frey
(1973):
,
където:
hp е степен на доминиране в F1;
MP е средната стойност между двата родителя;
D1 е разликата между по-добрия родител и средната стойност на двете
родителски форми (НР – МР);
Използването на метода позволява
оценка на преобладаващите генни действия при наследяването на проучения
признак и връзката му с проявите на хетерозис. Според методиката, интерпретацията на стойностите на „hp“ е следната:

Резултати и обсъждане

Хетерозис при царевичните хибриди
Кн 509, Кн 517, Кн 613, Кн 614, Кн 625 и Кн
683А, в зависимост от гъстотата на посева
и годините на проучване.
Хетерозисът е главния генетичен фактор, обуславящ високата продуктивност
на царевичните хибриди при тяхното получаване. Поради особеното му значение
за селекцията на културните растения,
изучаването и изясняването на механизмите му е стратегическа задача на генетиката и неделима част от всяка селекционна програма.
Съществуват редица статистико-генетични методи на биометричната генетика, които дават възможност да се
анализират закономерностите в унаследяването на количествените признаци. При разкриване тенденциите в
наследяването на важни за практиката
признаци, възниква въпросът за индивидуалната реакция на отделните гено-

типове към промяната на условията на
средата, включително и при прилагане
на отделни елементи от технологията на
отглеждане. Измерването и оценката на
хетерозиса в настоящето проучване е
направено по методика, предложена от
Омаров (1975), позволяваща анализирането му от селекционна и генетична
гледна точка.

Хетерозис по фенотипни признаци

В настоящето проучване експериментите са насочени към проследяване на
варирането на хетерозиса и доминирането под влияние на условията на годината на отглеждане и гъстотата на посева при следните фенотипни показатели:
обща височина на растенията, височина
на залагане на кочана, брой листа и площ
на прикочанния лист.

Хетерозис по признака „Обща височина на растенията“

Височината на растенията е един от
определящите показатели на реакцията на растенията към условията. Според
Христов и др. (1982) двадесет рецесивни
гена в хомозиготно състояние влияят
върху този показател, който се намира
под „много сложен генетичен контрол“.
В табл. 1 са представени средните стойности от индивидуалните измервания
на общата височина на родителските
форми (Р1 и Р2) и хибридните поколения F1 царевица, изпитани при три нива
на фактора гъстота и четири години на
проучване. Тази постановка на опитите
позволява в известна степен да се добие представа не само за характера на
генетичния контрол върху признака, но
и за изменчивостта на генетичните параметри. Анализирайки данните за „обща
височина на растенията“ се наблюдава
различна реакция на генотиповете спрямо специфичните условия на средата.
Варирането на признака е по-силно под
действието на климатичните условия
през годините на изпитване, отколкото
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под влиянието на гъстотата на посева.
Най-ниски стойности при всички изпитвани генотипове са отчетени през 2017
г., което има своето обяснение.
В месеците на усилен растеж (май и
юни), водообезпечеността на растенията през 2017 г. отново е най-оскъдна.
Данните в табл. 1 показват, че температурите и за четирите години през този
период са по-ниски от оптималните, а
количеството на валежите през 2017 г. е
доста под необходимото; 2018 г. е по-добре обезпечена с влага, а през 2019 г. количеството на падналите валежи е близо
до оптимума. За нормалното развитие
на царевичното растение през този период са необходими среднодневни температури от 18.3°С и 87.5 мм валежи за
първия месец и 21.6°С и същото количество валежи за втория (Уолас и Бресман, 1956). По данни на други автори,
четиридневният воден стрес, по време
на усиленото нарастване на растенията,
намалява височината им с 15 см, а петнадесетдневният стрес с 20 см, поради
скъсяване на междувъзлията. Именно
засушаването през първите периоди от
развитието на растенията е причина те
да са с по-ниски стойности на биометричните показатели в сравнение с тези
при останалите три години. Адаптивната способност към засушаване на проучваните генотипове е различна. Найсилно засегнати са двете средно ранни
линии – 23-57зMHt и 23-78зМ,С, както и
бащината форма на другите хибриди –
линия 26А. Средната височина на линия
23-57зMHt е 181.2 см. През 2017 г. линията е намалила височината си спрямо
средната стойност на показателя си с 8
см., а спрямо тази през 2020 г. с 16.5см.
При хибридите се наблюдава вариране в
стойностите на признака, но с много помалък размах (от 5.1% за Кн 517 до 6.1%
за Кн 625 спрямо средните им стойности). Получените резултати потвърждават установеното преди нас от Oyervides
et all, (1981), че хибридите притежават
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по-висока устойчивост на неблагоприятни условия, отколкото самоопрашените линии. Изследователите твърдят, че в
хетерозиготата се изработват защитни
реакции, насочени към повишаване интензивността на обмена в променящи се
условия на средата и след прекратяване
действието на засушаването, те по-бързо възстановяват нормалните си жизнени функции. От показаните резултати е
видно, че хибридите проявяват добре
изразен, както хипотетичен, така и истински хетерозис. Най-високи стойности
при всички проучвани хибриди се наблюдава през 2019 г. Най-силна проява
на хетерозис за признака е отбелязана
при хибрид Кн 625 – 48,4%, следван от
Кн 613 с 38%, което се дължи на факта,
че редуцирането на височината при родителските му форми е най-голяма. (Таблица 1)
Общата височина на растенията по
средни стойности за периода на проучване 2017 – 2020г., взета като обща
стойност, показва положителна генетична предразположеност на изпитваните
хибриди към повишаване на посевните
норми с цел добив на по-голяма по обем
и качество обща биомаса в направление
за производство на силажи. Хибридите
от група на зрелост ФАО 500, Кнежа 509
и Кнежа 517 не успяват да превишат по
височина контролния Кнежа 570, но не
дават и много големи отклонения, като
в малката гъстота от 5000 р/дка те са
равни с контролата по този показател.
В средната Кнежа 509 дава по-добър
резултат спрямо Кнежа 517, но по-малък от Кнежа 570. Голямата гъстота се
показва като оптимална за тези представители на група по ФАО 500, но Кнежа 517 остава най-нисък за периода и
намалява височината си с увеличаване
конкурентната площ. В група по ФАО
над 600 с изключение на хибрид Кнежа
683А отлична поносимост към сгъстяване на посева. Хибрид Кнежа 683А показва правопропорционална отрицателна

Таблица 1. Обща височина на растението (см.)
средно за периода

линия, а от там така добре
изразените прояви в F1 в неговите потомства. В годините
Гъстота 2017 - 2020 г.
Хибриди
на селекция и от работата по
5000 6000 7000 Средно
усъвършенстване на хибри0 Кн. 570 - контрола
275,5 285,5 289,5
283,5
да можем да заявим, че Кне1 Кн. 509
275,1 277,4 278,8
277,1
жа 614 е подобрената версия
2 Кн. 517
272,7 264,0 271,6
269,4
на Кнежа 613. Хибрид Кнежа
625 е дал най-ниски средни
3 Кн. 613
274,2 273,8 280,7
276,2
резултати по този показател
4 Кн. 614
286,3 286,0 290,7
287,7
в годините на проучването,
5 Кн. 625
255,9 259,2 265,1
260,0
като е показал положител6 Кн. 683А
292,3 287,4 283,3
287,7
на реакция към повишаване
7 Средно
276,0 276,2 279,9 277,4
на гъстотите на отглеждане.
Средно средната височина за
Линии
годините на опита на хибри1 ХМ 87-136 зС
206,8 196,6 194,9
199,4
дите от късните групи на зре2 Мо 17 RfC
222,2 237,2 234,3
231,2
лост при неполивни условия
3 B–579 зC x 23-78 зМ 241,6 243,3 236,6
240,5
е 277,4 см., като най-ниската
4 26 А
202,0 198,4 196,1
198,8
височина е 255,9 см. при Кнежа 625 , а най-голямата 292,3
5 23–78 зМиС
190,3 185,7 191,2
189,1
см. при Кнежа 683А и двете в
6 АТ 830
215,0 206,7 211,6
211,1
гъстота 5000 р/дка.
7 23-57 зMHt
185,3 184,4 184,5
184,7
В годините на опита ли8 K4640 БзС
205,3 206,2 208,8
206,8
ния 23-57зМНt демонстрира
9 Средно
208,5 207,3 207,2 207,7
абсолютна изравненост по
обща височина (184 – 185
см.),
а
след
нея, но с малки положителреакция към сгъстяване през периода
на изследване, което се обяснява с мощ- но корелиращи разлики в гъстотите
ния хабитус, който създава предпостав- и малко по-висока като цяло линия е
ки към невъзможност за изхранване на К4640 БзС (205 – 206 см.). С отрицателрастенията при увеличаване на гъстота- на проява в общата височина средно за
та, като трябва да се има предвид, че е периода на изпитване са линии ХМ87отглеждан при неполивни условия и пак 136зМ и 26А. Хетерозиготата показва
превишава височината на контролния най-голяма височина, като средно за
хибрид Кнежа 570. Неговата височина в периода на изпитване тя показва средгъстота 5000 р/дка е по-голяма от кон- ната гъстота, като оптимална, а в голятролата при 7000 р/дка гъстота с почти мата гъстота реакцията ѝ е най-лоша.
4 см. Другият хибрид, който убедително Линия Мо17RfC има подобно поведепревишава контролата в четирите годи- ние, но с малко по-малка обща височини на изследване е Кнежа 614, който има на от кръстоската. Линия АТ 830 демонидентични прояви във височината в раз- стрира средна височина от 211 см, като
личните гъстоти на отглеждане с хибрид ниската гъстота се показва като оптиКнежа 613, но остава по-висок от него. В мална, а нормата от 6000 р/дка средно
гъстота 5000 р/дка и 6000 р/дка 614 е за периода на изпитване е най – неблапо-висок с 13 см от Кнежа 613, а при 7000 гоприятен за нея. Общо за годините
р/дка – с 10 см. Това се обяснява с общия 2017 – 2020 г. родителските компоненти
родител Мо17RfC, който е много висока дават средно средна обща височина от
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Фото материал 1.
Хибриди и линии в полски условия

Фото материал 2.
Хетерозисно доминиране в най-рани стадии

207 см., обуславяща
се между хетерозиготата с най-големи
височини 243,3 см. и
23-57 зМНt от 184,4
см.
Височината на растенията е детерминиран от сорта признак,
който се обуславя от
наследствените особености на генотипа

Фиг. 1 Обща
височина на
растението
(см.) средно
за периода
2017 - 2020 г.

личава
само
през най-благоприятната за
развитие на царевицата 2019
година.
Найвисока е доказаната разлика
за хибриди Кн
683А и Кн 614,
където доказаността е ѝ при
трите гъстоти
на посева. Достоверно
ваФото материал 3. Доминиране на хетерозиготната кръстосриране се нака над хомозиготите
блюдава и при
хибрид Кн 613
и се влияе в значителна степен от факто- за гъстоти 6000 и 7000 р/дка и Кн 517 за
рите на средата. Той е един от определя- 5000 и 7000 р/дка.
щите показатели за реакцията на растеЗа периода 2017 – 2020 г. можем да
нията към нея.
кажем, че хибридите от двете групи на
В табл. 2 са представени данни от зрелост проявяват относителна изравдисперсионен анализ на признака обща неност по показателя височина на залависочина на растенията, измерени от гане на кочана, като гъстота 7000 р/дка
всички 9 условия на средата (3 гъстоти х дава най-добри резултати с изключение
3 години) при проучваните хибриди. Не на хибрид Кнежа 683А, при който оптисе отчита доставено влияние на призна- мална гъстота се проявява при 6000 р/
ка под влияние на гъстотата на посева. дка. При родителските линии ХМ 87136зС за четирите
години на проучване
ANOVA
и в трите гъстоти на
Source of
Variation
SS
df
MS
F
P-value F crit
отглеждане се проявява една ѝ съща вигъстоти
205.429
2
102.714
0.237 0.790
3.220
сочина на залагане,
хибриди
7090.326
6
1181.721 2.727 0.025
2.324
което показва че гъсInteraction 777.778
12
64.815
0.150 0.999
1.991
тотата и условията на
отглеждане не влиWithin
18 198.693 42
433.302
яят върху нея по този
параметър.
Линия
Total
26 272.226 62
Мо17 остава също
Достоверност при Р=5% (*), Р=1%(**), Р=0.1%(***)
относително стабилна по този показател,
Доказано вариране на признака при сте- като оптимална гъстота за нея е 7000 р/
пен на достоверност Р=5% (+) се отчита дка, докато при хетерозиготата оптимежду отделните генотипове. В сравне- мална гъстота се проявява при 6000 р/
ние със стойностите на стандарта, висо- дка. При 26А средно за периода ясно се
чината на растенията достоверно се раз- отчита отрицателната реакция към сгъс-
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5000
6000
7000

Средно

5000
6000
7000

Средно

5000
6000
7000

Гъстоти
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5000

6000

272,73

265,20
275,50
277,50

294,60

293,50
288,30
302,00

273,10

271,80
268,90
278,70

267,10

269,90
269,50
261,90

261,37

251,00
265,50
267,60

299,40

307,10
296,70
294,50

270,50

281,40
261,30
268,70

268,40

264,70
267,60
272,90

277,60

268,50
277,10
287,20

304,60

301,00
306,40
306,50

290,10

292,00
288,30
289,90

275,40

275,20
272,90
278,20

259,33

252,20
268,30
257,50

270,40

257,00
278,60
275,50

266,10

269,30
260,00
268,90

229,20

222,90
224,10
240,60

281,53

288,70
287,60
268,30

2020

216,90

239,10

248,50
234,80
234,00

238,80

239,20
238,10
239,20

233,40

229,50
237,20
233,50

182,10

179,00
182,70
184,60

218,70

219,40
219,60
217,20

178,30

181,50
172,60
180,70

26А

174,80

172,40
182,60
169,40

194,40

198,70
183,50
200,90

184,50

179,40
185,60
188,60

7000 СРЕДНО 2018

5000

6000

196,60

192,30
198,80
198,80

208,90

200,60
212,70
213,40

208,20

209,20
200,30
215,00

176,30

169,20
180,80
178,80

185,30

181,80
185,30
188,80

173,40

166,70
173,30
180,30

178,60

183,40
184,40
167,90

210,50

216,30
204,30
211,00

204,00

196,50
203,50
212,00

2323K 46
АТ 830
78зМ,С
57зMHt 40Б зС

7000 СРЕДНО 2019

5000

6000

7000 СРЕДНО 2020

5000

6000

7000 СРЕДНО

197,6
195,7
238,9
199,2
199,4
209,5
195,6
199
201,2
221,3
237,7
196,1
197,5
200,9
188,4
211,2
197,3
218,3
236,9
189,2
188,5
196,8
185,9
202,8
198,7 211,77 237,83 194,83 195,13 202,40 189,97 204,33

188,70

218,50
219,00
213,10

2019
293,00 189,00
304,50 191,70
277,30 185,50
291,60

239,00

210,40

232,50
247,50
237,00

2018
292,60 229,60
282,80 202,00
284,20 199,60
286,50

232,20

195,60

275,70

228,70
234,50
233,50

В-579зС
х 2378зМ

Фиг. 2 Генотипове Обща височина на растенията (см.) през периода
2017 - 2020 г.

264,03

254,00
262,10
276,00

276,10

254,10
286,80
287,30

263,40

269,70
257,70
262,90

251,20

260,10
248,70
244,80

ХМ 87- Mo 17
136зС
RfC

2017
276,80 197,00
273,70 195,70
276,50 194,60

Кн
683А

Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.)

Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.)

Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.)

Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.)
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Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.) Генотипове - обща височина на растенията (см.)

276,47

263,20
283,50
282,70

299,80

294,90
298,50
306,00

271,90

264,30
273,90
277,50

285,90

279,60
286,20
291,80

Кн 570
Кн 509 Кн 517 Кн 613 Кн 614 Кн 625
контрола

Генотипове – обща височина на растенията (см.)
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25

34,21
24,49
27,12
28,61

17,63
19,69
27,62
21,65
44,08
40,40
51,53
45,34
34,86
30,41
33,54
32,94
30,84
28,95
33,76
31,18

5000
6000
7000
Средно
5000
6000
7000
Средно
5000
6000
7000
Средно
5000
6000
7000
Средно

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

34,32
31,64
41,72
35,89

26,80
25,29
22,35
24,81

5000
6000
7000
Средно

истински

хипотетичен
42,08
31,90
32,74
35,57

21,07
27,02
30,25
26,11

27,07
43,37
46,58
39,01

88,02
28,25
32,29
49,52

32,16
28,98
21,83
27,66

истински
8,66
12,55
13,51
11,57

6,32
10,27
16,50
11,03

2,25
22,15
22,77
15,72

12,75
12,94
9,91
11,87

13,33
4,85
4,84
7,67

хипотетичен

истински

хипотетичен

2017
29,26
15,74
25,62
28,97
14,11
25,53
30,52
16,87
24,06
29,58
15,57
25,07
2018
30,52
21,03
34,84
21,25
5,57
25,29
22,42
13,37
28,73
24,73
13,32
29,62
2019
57,12
40,55
46,54
47,76
35,48
46,67
53,99
38,20
48,82
52,96
38,08
47,34
2020
34,24
25,88
30,90
31,57
19,97
30,51
36,43
22,58
33,70
34,08
22,81
31,70
Средно за периода 2017-2020
37,79
25,80
34,47
32,39
18,78
32,00
35,84
22,76
33,83
35,34
22,45
33,43
27,96
24,50
26,00
26,15

28,16
25,21
31,56
28,31

37,76
39,91
30,98
36,22

25,59
16,48
22,32
21,46

20,33
16,38
19,14
18,62

истински

36,06
38,65
41,32
38,68

34,35
43,30
47,96
41,87

47,62
53,29
51,62
50,84

34,25
28,43
32,46
31,71

28,03
29,57
33,23
30,28

30,18
34,25
35,57
33,34

26,61
36,82
36,10
33,17

43,57
52,49
49,24
48,43

27,74
18,40
23,80
23,31

22,81
29,31
33,15
28,42

Кн 683 А

35,20
32,13
32,09
33,14

34,38
27,40
31,80
31,19

45,81
50,97
45,56
47,45

30,39
25,19
26,88
27,49

30,20
24,98
24,13
26,44

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

31,51
24,99
22,84
26,45

45,08
29,96
22,90
32,65

34,10
39,04
30,13
34,42

25,85
14,26
19,92
20,01

21,03
16,72
18,42
18,72
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Хетерозисни прояви по признака "Обща височина на растенията" в
Хетерозисни прояви по признака "Обща височина на растенията" в
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Хетерозисни прояви по признака "Обща височина на растенията" в
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Хетерозисни прояви по признака "Обща височина на растенията" в
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Хетерозисни прояви по признака "Обща височина на растенията" в

Фиг. 3 Хетерозисни прояви на признака "Обща височина на растенията" в (%) за периода
2017-2020 г.

25,86
19,93
24,66
23,48

16,90
8,65
17,59
14,38

18,01
14,93
12,21
15,05

хипотетичен

Гъстоти

хипотетичен

Кн 509
истински

Хетерозисни прояви по признака „Обща височина на растенията“ в (%)
Кн 517
Кн 613
Кн 614
Кн 625
хипотетичен

Табл.3
истински
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Tабл. 5 Площ на прикочанния лист (см2)

Табл. 4 Височина на залагане на горния кочан средно за периода (см.)
Хибриди

Средна Гъстота

Гъстоти средно 2017 - 2020 г.
Средно
5000
6000
7000

Хибриди

5000

6000

7000

Средно

0 Кн. 570 - контрола

119,9

121,9

124,3

122,0

1 Кн. 509

118,8

119,1

119,6

119,1

2 Кн. 517

115,5

115,2

115,8

115,5

3 Кн. 613

118,9

117,0

119,5

118,4

4 Кн. 614

118,2

118,3

120,3

118,9

5 Кн. 625

113,5

113,1

114,4

113,7

6 Кн. 683А

117,4

119,9

118,9

118,7

7 Средно

117,4

117,8

119,0

112,3

1 ХМ 87-136 зС

74,8

74,7

74,7

74,8

2 Мо 17 RfC

79,9

80,1

81,1

80,4

3 B–579 зC x 23-78 зМ

80,0

80,8

80,2

80,3

4 26 А

70,6

69,9

69,7

70,1

5 23–78 зМиС

74,4

74,4

76,0

75,0

6 АТ 830

77,9

77,2

79,3

78,1

7 23-57 зMHt

69,9

72,1

71,1

71,0

8 K4640 БзС

75,1

75,6

76,4

75,7

9 Средно

75,3

75,6

76,0

75,7

623,90

623,78

628,23

624,30

684,85 средно
687,83
645,55
Гъстоти
2017 - 2020
г.

672,74

5000663,556000 651,00
7000
Средно
639,75
624,30 623,15 623,90
623,78
699,28
683,90
664,03
622,60 622,08 628,23
624,30
689,30
671,93
678,75
684,85 687,83 645,55
672,74
663,55
639,75 675,83
651,43
663,70651,00 696,60
699,28 683,90 664,03
682,40
663,94
662,35
650,86
689,30 671,93 678,75
679,99
663,70 696,60 675,83
678,71

651,43

663,94
650,86
491,5662,35489,125

659,05
479,8

486,81

525,975
505,325
491,5 489,125
479,8
631,8
650,125
525,975 505,325 537,475
631,8
650,125558,675
619,3
568,575
568,575 558,675 583,425
540,875
501,975
540,875 501,975
515,1
546,85
567,45
546,85 567,45 569,425
492492 556,6 556,6
525,15
560,325 506,675 520,725
560,325
506,675
544,74 541,99 543,80
544,74
541,99

537,475
486,81
619,3
522,93
633,74
583,425
570,23
515,1
519,32
569,425
561,24
524,58
525,15
529,24
520,725
543,51
543,80

522,93

0 Кн. 570 - контрола

624,30

623,15
2

(см )
1 Кн.Tабл.
509 5 Площ на прикочанния
622,60 лист622,08
2 Кн. 517
Хибриди
3 Кн. 613
0 Кн. 570 - контрола
4 Кн. 614
1 Кн. 509
Кн.517
625
25 Кн.
36 Кн.
Кн.613
683А
4 Кн. 614
7 Средно
5 Кн. 625
Линии
6 Кн.
683А
71 Средно
ХМ 87-136 зС
Линии
2 Мо 17 RfC
1 ХМ 87-136 зС
B–579
зC x 23-78 зМ
23 Мо
17 RfC
34 B–579
26 А зC x 23-78 зМ
4 26 А
5 23–78 зМиС
5 23–78 зМиС
АТ830
830
66 АТ
77 23-57
23-57зMHt
зMHt
8 K4640 БзС
8 K4640 БзС
9 Средно
9 Средно

Линии

Фиг. 4 Височина на залагане на кочана (см.) Средно за
периода 2017 - 2020 г.
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

682,40
679,99
678,71
659,05

633,74
570,23
519,32
561,24
524,58
529,24
543,51

Хетерозисни прояви по признака „Площ на прикочанния лист“
Площта на прикочанният лист заема основно място във фотосинтетичната дейност
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Фиг. 5 Площ на прикочанния лист по
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тяването, която е пропорционална, категорично тази линия не понася увеличаване на гъстотата. Линии 23-78зМиС,
АТ 830 и К4640БзС не са така изравнени
по гъстоти през годините на опита, но и
трите показват като най-благоприятна
гъстота на отглеждане 7000 р/дка, докато за линия 23-57МНt оптимална гъстота
се проявява при 6000 р/дка.

Хетерозисни прояви по признака
„Площ на прикочанния лист“

Площта на прикочанният лист заема
основно място във фотосинтетичната
дейност на царевичното растение. По
данни на редица учени способността на
растенията да формират по-голям общ
фотосинтетичен потенциял е в основата на тяхната по-висока продуктивност.
Площта на прикочанният лист зависи
от генетичните особености на отделния
генотип и от влиянието на условията на
отглеждане.
В табл. 5 са представени стойностите на площта на прикочанния лист. Наблюдава се вариране на показателя при
отделните генотипове както по гъстоти,
така и по години. Всички хибриди са формирали най-голяма площ на признака
през 2019 г., изключение прави хибрид
Кн 570. Средно за всички условия на средата с най-малка площ на прикочанния
лист е контролния хибрид Кн 570 – 623,40
см2, а от линиите - ХМ 87-136зС – 486,81.
Площта на прикочанният лист на родителските компоненти е значително
по-малка от тази на хибридите и варира в по-широк диапазон – от 486,81 до
633,74 см2. В проучването се наблюдава
тенденция за увеличаване на площта
на прикочанния лист от средно късната към късната група. С най-малка площ
на прикочанния лист от средно късната
група е хибрид Кн 570 – 623,4 см2, а от
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късната Кн 613 – 651, 43 см2.
Няма добре очертана тенденция за
влиянието на гъстотата на посева върху
проявата на признака, което си обясняваме с различната генотипна реакция.
Анализът на представените резултати показва, че проявите на хетерозис
се увеличават от средно късната към
късната група на зрялост. С най-високи
стойности се характеризира хибрид Кн
683А, а с най-слаби Кн 517. Данните показват, че при определени условия на
средата сестринско-линейната кръстоска (В 579зС х 23-78зМ), която е майчин
компонент на хибрид Кн 517, формира
по-голяма площ на прикочанния лист и
се наблюдава отрицателен хетерозис.
По класификацията на Турбин и др.
(1977) хибридите Кн 614 и Кн 683А се отличават от останалите като високохетерозисни по показателя „площ на прикочанния лист“.

Мария Николаева Лакова- Горнишка e докторант в свободна форма
на докторантура по специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“, Институт по царевицата- Кнежа.
Завършено висше образование в Аграрен wниверситет Пловдив:
2001г. – Екология и опазване на околната среда – бакалавър.
2002г. – Селскостопанска фармация – магистър
Придобити квалификации: еколог и агроном
Основна дейност:
w Създаване и тестиране на изходен родителски материал посредством различни
методи на работа.
w Селекция и семепроизводство на високопродуктивни хибриди царевица с
повишена адаптивна ценност за всички направления на използване.
w Въвеждане на нови геномни подходи в селекцията на царевицата.

Приложение на дихаплоидна
технология в селекцията на
царевицата

Изводи:

От показаните резултати е видно, че
хибридите проявяват добре изразен,
както хипотетичен, така и истински хетерозис, като:
Кн 517 е препоръчително да се отглежда при оптимална гъстота 5000 р/
дка, защото се наблюдава инбредна депресия при повишаване на гъстотата на
отглеждане.
Кн 509, Кн 613 и Кн 625 при условия
на напояване дават голямо количество
биомаса от единица площ, което ги прави подходящи дори за силажиране.
Кн 614 и Кн 683А показват най-добър
хетерозисен ефект, изразяващ се в положителна реакция при сгъстяване независимо от условията на отглеждане. Това
прави тези хибриди надежден избор при
отглеждане за зърно и за силажиране във
всякакви условия на средата.

Докладът е изнесен на Конференцията „Интелектуална собственост и конкурентоспособност“,
проведена на 18,19 юни 2021 в Дома на техниката град Плевен. Организатор Съюз на изобретателите в
България

Мария Лакова – Горнишка*, Наталия Петровска
Институт по царевицата - Кнежа
* e-mail: maria_gorni6ka78@mail.bg

Увод

Дихаплоидната технология дава възможност за генериране на напълно хомозиготни линии в една стъпка и по
този начин се оказва централна за съвременните генетични и развъдни подходи, изхождайки от факта, че нуждите
на нарастващата човешка популация
изискват бързо и ефективно получаване
на подобрени от селекционерите сортове. Бързата и надеждна идентификация
на семената с хаплоиден ембрион след
in vivo хаплоидна индукция е елементарна в метода, използван при царевицата,
но настоящите системи имат сериозни
недостатъци, предотвратяващи използването им в много видове зародишна
плазма. Удвоените хаплоиди постепенно
изместват конвенционалния метод за
производство на хомозиготни линии от

хетерозиготна изходна зародишна плазма.
И докато времето, необходимо за
създаване на рекомбинантни инбредни
популации е най-големият недостатък,
защото обикновено са нужни от шест
до осем поколения, то получаването на
дихаплоиди е принципно най-бързият
начин за привеждане на растенията от
хетерозиготно в хомозиготно състояние. Дихаплоидните популации могат да
се произвеждат от регенериращи растения чрез индукция на удвояване на хромозомите от поленови зърна, обаче производството на дихаплоидни популации
е възможно само при видове, които се
поддават на тъканна култура (например
зърнени култури като ориз, царевица,
ечемик, пшеница и др.).
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предстои залагане на така създадената
синтетична популация в селекционно
поле за провеждане на подобрителна
селекция (рекурентен отбор) с цел подобряване на комбинативната способност с две елитни линии на Институт по
царевицата- Кнежа: КС 4647 и ХМ 9923.
Ще бъдат извършени съответния брой
кръстоски и самоопрашвания, необходими за завършване на I-ви цикъл на
подобрителната работа. Като краен резултат се очаква получаването на нови
линии с повишена комбинативна способност за включване в пряка хетерозисна селекция.

Проучването е проведено в Института по царевицата - Кнежа през периода
2017- 2020 година. Полските опити са
изведени в опитно поле, на типичен чернозем, при възприета за региона агротехника на отглеждане на царевицата, без
напояване.
Изпитването на 26 броя от дихаплоидните линии е извършено през 2018-2020
години по блоков метод, в две повторения, опитна парцелка 5 м2 за предварителните сортови опити /ПСО/ и в три повторения, опитна парцелка 10 м2 за конкурсните сортови опити /КСО/.
Проучването на фенотипните особености на колекцията е направено на база Резултати и обсъждане
извършените фенологични наблюдения
Създаването на хибриди е дълъг и
по фази, както следва: „поникване“, „из- сложен генетико-селекционен процес,
метляване“, „цъфтеж на метлицата“ и „из- който включва създаване на изходен
свиляване“. Популацията е създадена от селекционен материал и на самоопрад-р Томас Престрел, фирма KWS, Герма- шени линии, получаване на експерименния в сътрудничество с Агробиоинститут, тални хибриди, оценка и размножаване
София.
на хибридите с производствено знаЗа стандарт са използвани хибриди чение. През 2017 година посредством
от различна група на зрялост – Есметод, пространствена изолация при естествеКонфитес, Р 0937, Р 0023, Р 9578, КН 509 но преопрашване между подбрани оби Кн 561, Кн М625,
Кн 435.
През 2020 година са подбрани 23
броя
дихаплоидни линии от популацията, с висока
обща комбинативна
способност и е поставено началото
на „Синтетик 2020“.
От линиите са заделени по равен брой
семена( 25 зърна),
преопрашени са в
изолационно поле,
с формата на квадрат,
получените
кочани са оронени,
Фиг. 1. Опит с дихаплоидна популация при оптимала семената смесени.
на растителна гъстота (4500 р/дка) – 2018 г.
През 2021 година

разпространени световни хибриди от различна
група на зрялост – Есметод, Конфитес, Р 0937, Р
0023, Р 9578, КН 509 и
Кн 561, Кн М625, Кн 435.
(фиг. 3, 4 и 5)
На фиг. 3, 4 и 5 са
представени резултати
от изпитване на кръстоски през трите години на проучване. Тъй
като в трите години са
Фиг. 2. Опит с дихаплоидна популация при завишена
използвани различни
растителна гъстота (9000 р/дка) – 2018 г.
стандарти, резултатите
са отчетени към среднаразци от дихаплоидна популация (фиг. та стойност на добива (х ср.), за да има
1 и 2) и линия Мо17 е получен набор сравнимост при различните условия на
от експериментални кръстоски, чието изпитване.
изпитване е проведено през периода
В таблица 1 са представени резулта2018- 2020 година в сформирани за цел- ти на най-добрите кръстоски, които след
та предварителни и конкурсни сортови това са използвани за формиране на
опити. За възможно най-точно харак- синтетична популация „Синтетик 2020“.
теризиране на включените в сортовите Синтетика обединява 26 потомства от
опити експериментални кръстоски и дихаплоиди, които превишават по допрякото им съпоставяне със съвремен- бив зърно средната за опитите. Обедините достижения на царевицата са из- няването на тези потомства позволява в
брани за стандарти известни и широко малка по площ популация да се натрупат
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Фиг. 3. Резултати от изпитване на дихаплоидна популация през – 2018
Таблица 1. Най-добри кръстоски използвани за формиране на синтетична популация
„Синтетик 2020“ -
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вишена комбинативна способност за
включване в пряка хетерозисна селекция
и получаването на иновативни хибриди
царевица с висок потенциал на добив,
устойчивост на неблагоприятните условия на средата и на икономически важните вредители, съобразени с най-високите
изисквания за качество, представляващи
отлична предпоставка за успешно земеделие.
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На фиг. 3, 4 и 5 са представени резултати от изпитване на кръстоски през трите
годиниблагоприятни
на проучване.
Тъй
трите Сингодинини
салинии
използвани
различни
стандарти,
гени
за като
добивв зърно.
и създаване
на високодобивни
тетичната
популациякъм
попълва
колекцияхибриди
от тази
групазана
(ФАО
резултатите
са отчетени
средната
стойност
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(х ср.),
дазрялост
има сравнимост
та на ИЦ-Кнежа
с нов
материал 500-600).
при различните
условия
на изходен
изпитване.
иВ позволява
подходящи методи
на на най-добрите
Като краен резултат
се очаква
таблица 1 при
са представени
резултати
кръстоски,
коитополуслед това
селекция
получаването
на
самоопрашечаването
на
нови
инбредни
линии
с
поса използвани за формиране на синтетична популация „Синтетик 2020“. Синтетика
обединява 26 потомства от дихаплоиди, които превишават по добив зърно средната за
опитите. Обединяването на тези потомства позволява в малка по площ популация да се
натрупат благоприятни гени за добив зърно. Синтетичната популация попълва
колекцията на ИЦ-Кнежа с нов изходен материал и позволява при подходящи методи на

2020 г.

10 Р0023 - St
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В резултат на проучването са излъчени 23 перспективни хибриди, които
превишават или са равни по добив на
средната за опита. Използването им като
компоненти за създаване на синтетична
популация позволява акумулиране на

702.54

ДХ4

ДХ6

528.55

благоприятни гени за висок добив зърно.
Създаден е нов изходен материал –
„Синтетик 2020“ и е включен в програма
на периодичен отбор за излъчване на
комбинативно ценни самоопрашени линии от него.
Доказана е ефективността на дихаплоидната технология в селекцията на
царевица. Излъчени са 23 дихаплоидни
кърстоски чието изпитване продължава
в конкурсни и екологични сортови опити.

Докладът е изнесен на Конференцията „Интелектуална собственост и конкурентоспособност“,
проведена на 18,19 юни 2021 в Дома на техниката град Плевен. Организатор Съюз на изобретателите в
България
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Първите медицински центрове
за обществено здраве и
астрономически обсерватории
в Европа са построени
от траките
Роксандра Памукова-Майкълсън
ВЪВЕДЕНИЕ:
урбанистични подобрения на условията
Дунавската цивилизация на траките на живот [7, 14, 15]. Селищата се изгражвъзникнала през VII хил. пр.н.е. се отли- дат в близост до водоеми и се правят
чава с иновативността си. Археолозите хигиенни подобрения, които създават
откриват първите прояви на обществе- условията за най-ранното обществено
но здравеопазване, градоустройството и здравеопазване в Древността. Древните
на урбанистичното планиране в Европа градове на траките се изграждат хилядои света. Появяват се първите санитарни летия преди подобните населени места в
съоръжения, както и некрополите извън Месопотамия и Египет. Те се ръководят от
населените места. [1, 14, 15]. В Дуранку- древните владетелки и владетели, съчелак-Блатница е открит най-големият пра- тали ролите на медици, астрономи, както
исторически некропол в света (от VI хил. и духовни водачи.
пр.н.е). През същата епоха се построява
Днес ни удивляват разкритията на арПровадия - първият
и най-древен град в
Европа (VI-V хил. пр.
н.е.). Той е укрепен
с каменни стени, бастион и ров. Извън
града се изгражда
некропол. В процеса
на урбанистичното
му развитие се обособява древен индустриален център
за каменна сол, отделен от жилищните
квартали [7].
Тези древни иновативни архитектурни и градоустройствени структури доОбр. 1. Археологически разкопки на първия град в Европа –
принасят за първите
Провадия (Wikimedia)

хеолозите за архитектурата на първите
къщи и градове. Например, в края на каменно-медната епоха праисторическият
древен град Русе е бил изграден по архитектурен план с ясно изразена улична
мрежа и площади, хигиенни съоръжения, отбранителна система, компактно
застрояване на цялата площ с жилищни
квартали, както и внушителен медицинско-религиозен двуетажен център на
жрици–медици и жреци–медици. Планировката му създава основите на античното градоустройство. [18]
Забележителните останките от първите светилища – медицински центрове за
обществено здраве и астрономия, както
и археологически артефакти, открити
през последните години по нашите земи
и в съседни държави от периода на Дунавската цивилизация допринасят за изграждането на пълна картина за иновативните й постижения.

Долнослав – един от първите
медицински центрове е средище
на ранното обществено
здравеопазване

Древният комплекс Долнослав близо
до Пловдив, се намира в Родопите. На територията му са установени локациите на
27 постройки, като той се очертава сред
най-значимите обществени медицински,
научни и духовни центрове на Дунавската цивилизация, от енеолита, когато културното ѝ развитие е достигнало своята
кулминация. Както тракийското скално
светилище Белинташ, така и комплексът
край Долнослав попадат в обширна и
силно проявена магнитна аномалия. Проведените изследвания показват, че всички аномални точки в храмово-медицинския център се намират вътре в сградите,
а на местата им са издигнати олтари. Този
факт е показателен за нивото на познания на древните владетели–жреци–медици [12, 26].
В нашeто съвремие се проучва лечебното въздействие на магнитните вълни.

Според Нобеловия лауреат В. Хайзенберг
магнитното поле представлява елементарна енергия, от която зависи животът
на организма, тъй като допринася за движението на йоните в клетката. Явлението
се отразява на ускоряването на метаболизма, стимулирайки енергийните процеси.
Магнитното поле на Земята е естествен
стимулатор на физиологичните процеси в живия организъм. Наблюденията на
хора, престояли дълго време в космоса,
показват, че липсата на естествено магнитно поле причинява безсъние, умора и
депресия, като същевременно увеличава
риска от остеопороза. Съвременни медицински изследвания доказват благоприятното му влияние върху човешката
психика и здраве [30, 32].
Изглежда, че древните траки са подбрали умело локациите на значимите си
религиозно-медицински средища. Здравеносните и според вярванията им – езотерични, свойства на магнитното поле
намерили централно място в техните
мистерии в продължение на следващите
хилядолетия, като например в церемониите на о. Самотраки. Според А. Фол:
“В Самотракийското светилище – мистът,
пречистен с вода, облича бели дрехи и
взима в ръка светилник; след посвещаването получава два свещени предмета,
два веществени “посредника” между него
и боговете. Това са червеният колан (кърпа, покривало на Великата богиня майка
– знакът на нейната кръв (при раждането), както и кръг, идентификация на богинята като скала и земна твърд (гривна от
магнетит)” [16].
Според българската традиционна медицина гривните от този метал се прилагат за профилактика и лечение на сърдечно-съдови и ревматични заболявания. В
нашето съвремие подобни гривни също
са употребявани поради благоприятните
си свойства за здравето. Проведени са
редица обещаващи изследвания за терапевтичния ефект на магнитните полета и
стимулация при лечението на пациенти
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с ревматоиден артрит. Същевременно,
проучвания доказват ефективността им
при лечението на възпалителни и мускулно-скелетни заболявания, нарушения
на мускулния тонус, болести на нервната система и заболявания на храносмилателната и пикочно-половата система.
Нашата страна има иновативен принос в
това направление. През 70-те и 80-те години на миналия век беше предоставен
за изследвания в Научно-практическата
база по фитотерапия към МНЗ иновативният български апарат за електролечение с магнитна лента-магнетимпулсатор
за заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, който показа отлични
резултати. Сравнително по-бърз и оптимален ефект се получи при комплексния
метод, в който терапията беше комбинирана с целесъобразно подбрани рецепти
от лекарствени растения [22, 30, 32].
В Долнослав са изучавани небесните
тела, като се е обръщало особено внимание на годишния ход на Слънцето и
Луната (както и, естествено, на по-удобните за наблюдения звезди и съзвездия
като Плеядите например). Същевременно, храмовият комплекс на уникалната
локация е сред най-големите обществени религиозно-медицински центрове на
Дунавската цивилизация [26]. Учудващо
големият брой на десетките постройки е
едно от доказателствата, че средището не
е било единствено прорицалище, светилище или астрономическа обсерватория,
а е съвместявало разнообразни функции
и е имало значим капацитет, позволяващ приема на необичайно голям брой
поклонници за престой с преспиване,
сред които вероятно и множество болни.
Съдейки по намерените артефакти, археолозите установяват, че в храмово-медицинския комплекс са се стичали хора
от далечни земи, привлечени от сакралността на локацията и нейното лечебно
средище [13].
Различните сгради от енеолитния култов комплекс до Долнослав са били обза-
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ведени с различни видове олтари и подови релефи. За замазка на съоръженията е
използван магнезит, залежите от който са
открити в района на скалното светилище.
Според легендите този минерал свързвал човека с природата и му помагал полесно да общува с животните. Интересно
е да се отбележи, че в наши дни с помощта на инфрачервена спектроскопия е
идентифициран магнезит в космоса – на
планетата Марс и на някои метеорити [20,
26].
В предверието към олтара на едно от
светилищата е разкрита стена, на която
е била изобразена мъжка фигура в естествен ръст, а на пода под човека е било
пластично пресъздадено изображение
на змия [11]. Наличните артефакти бихме
могли да свържем с вероятността, че сакралната сграда е била посветена на един
от най-древните праисторически култове
към здравеносното божество Асклепий.
От изключителен интерес е разкритата в централния храм релефна композиция, която е била разположена на пода
и е била част от по-голямо пано. На нея
е изобразена седнала жена, която държи в скута си две малки детски фигури
(вероятно близнаци). До лявата ѝ страна
е моделирано змийско тяло, което е обгърнало трета детска фигура. Встрани от
тази композиция е оформен силуетът на
божество, чиято глава е увенчана с корона от три змии, а в едната си ръка държи
още две змии. Всички гореописани фигури са силно стилизирани и повтарят
формите на добре познати образци от
късноенеолитната идолна пластика. По
релефите са открити следи от червена
охра, червена манганова боя, малахит и
др. Лицето на майката е било покрито с
червена боя [11]. Както е известно, този
цвят се асоциира с Мар, а зеленият може
да се свърже с лекарствените растения и
медицината. Символиката на композицията подсказва, че вероятно е представен
праисторически мит, свързващ Богинята
Майка с някои от здравеносните божест-

ва в борба със смъртта.
Интерес представлява олтарно огнище, разположено в най-високата част на
същия обект, което е свързано с глинени
тръби, минаващи под нивото на земната
повърхност близо до вертикални стени
на олтар, на който е имало огромни култови лампи или вани. Сложно е съчетанието на релефното пано със съоръжението.
Излази от тръбите е имало на различни
части по пода около релефа и върху него.
Дължината им е била различна и вероятно силата и височината на тоновете също.
Артефактите ни позволяват да допуснем,
че по тръбите е минавал топъл въздух и
пара, като, както при други религиозни
церемонии, вероятно са били употребявани растения с ароматни етерични
масла. Те са създавали термални, звукови
и визуални въздействия сред присъстващите, може би съчетавани рационално с
благоуханните и лечебни ефекти на билките. Според изследователите, съоръжението представлява една от най-ранните
машини в Европа, конструирана от хора,
известна на археологическата наука [11,
12, 13].

Впечатление правят множеството
съдове, открити в храмовия комплекс
[11,13]. Можем да свържем тези находки
с приготовянето на билкови извлеци за
ритуални и медицински цели. Би било целесъобразно да се направят допълнителни проучвания в тази насока.

Първите астрономически
обсерватории в Европа са
имали връзка с медицината,
аграрните науки и общественото
здравеопазване

Археоастрономически проучвания са
направени край с. Татул в Родопите в найдобре запазеният у нас храмов комплекс
изсечен в монолитен къс скала с древна
обсерватория. Археолозите наблюдават
специфичен улей от южното подножие
на пресечената пирамида, ориентиран в
посока изток-запад. (Той е дълъг около
2,5 м и широк в краищата си около 0,8 м.
По средата се стеснява и в хоризонтален
план наподобява знака „Х“, в пресечната
точка на който е образуван вертикален
процеп с ширина 8 – 10 см и дълбочина
50 см.). Т. нар. „мушка“ е насочена към
изгрева на цяло Слънце (тангиращо с до-

Обр. 2. Мегалитен комплекс Татул (Wikimedia)
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лния си ръб хоризонта) при
равноденствие. Голямата ос
на саркофага от най-горната
площадка (върху „покрива“
на пресечената пирамида) е
насочена към изгрев Слънце
по време на зимното слънцестоене [8].
А. Радунчева защитава тезата, че древните владетелижреци-археолози-медици са
използвали светилищата в
Родопите като своеобразни
астрономически обсерватории, като са познавали небесните тела и разположеОбр. 3. Петроглиф от Чичин камък (Р. Памукованието на звездите, което им
Майкълсън)
било ориентир. Тя разглежда основанията за датиране на тази дей- трако-пеласгите са почитали специфичност към времето на ранната Новокамен- ни природни мегалитни скални форми и
на и късната Каменно-медна епоха, като най-значимите им светилища са били на
отбелязва, че има наличие на керамика такива локации. В светилището на Чачин
от края на праисторическата епоха във камък се открива композиция от петровсички скални свещени обекти (в това глифи - око, ромб, кръг и триъгълник с
точка в средата.
число и на обекта до село Татул) [10].
Според изследванията на Х. Харман,
Н. Овчаров и Д. Коджаманова потвърждават тази хипотеза. При разкопки М. Мерлини, Х. Тодорова, И. Вайсов, Г.
в Перперикон е открито праисторическо Лазаровичи и други изследователи на
светилище с фрагменти от култови ма- най-древната писменост в Европа, кръсички, части от идоли и съдове, в които гът е соларен символ в почти всички
изглежда, че са били съхранявани билки, ранни писмености, триъгълния символ
употребявани от жреците при религио- се асоциира с растенията, в това число
озни церемонии. Аплици за стени, както и лекарствените, а точката в средата – с
и фрагмент от глинен диск с набодени божественото. Както е известно жрецисимволи са украсявали светилището. те от епохата са били и медици, затова
Врязаните черти и резки са подредени в можем да издигнем хипотезата, че петсистема върху диска. Вероятно кръглата роглифите обозначават соларно явлегленена плоча е свързана с древен астро- ние, свързано с обожествени растения
номически календар или със звездна кар- (билки) – вероятно Еньовден. В нашето
та. Подобни са открити в редица древни изследване на религията на трако-пецивилизации през по-късни епохи, като ласгите и на други древни култури отформата на диска произхожда от гледна- криваме, че традицията на отбелязване
та точка на човечеството към космоса [9]. на лятното слънцестоене в контекста на
Интерес представлява светилищен лекарствените растения е от зората на
комплекс на скалата Чачин камък. Той се цивилизацията [15,17,23,24]. В близост
намира в близост до Белоградчишките се намира също така сакрален образ на
скали и според хипотезата на К. Кирилов Богинята-майка, което означава, че тя е
двата обекта са свързани. Известно е, че била свързана, както с плодородието,
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така и с медицината и лекарствените
растения [4].
Сред най-забележителните петроглифи в светилището е древна карта на
слънчевата система, което навежда на
извода, че вероятно Чачин камък представлява част от комплексен древен религиозен и астрономически комплекс в
продължение на хилядолетия. Според
В. Марков, изследвал мегалитните Белоградчишки скали особен научен интерес
са изсичанията разположени на северната част на скалната площадка, където
са разположени няколко големи плитки
кръгли жертвеници. Подобни ритуални
съоръжения се откриват в Странджа, Сакар, Източна Стара Планина и Родопите.
Там се наблюдава и древна ерозирала
скална стълба водеща към „небесното
царство“ [4,6].
Според хипотезата на К. Кирилов, религиозният център до Белоградчик и
пещерата Магурата са представлявали
цялостен сакрален комплекс. Тази теза се
потвърждава от изследванията на Т. Стойчев, който открива, че на могилата над
пещерата е имало древна обсерватория,
от която са запазени каменните линии,
маркиращи пролетното и есенното равноденствия и зимното и лятното слънцестоене. Хипотезата на Т. Стойчев е, че
слънчевият календар в Магурата е свързан с обсерваторията. Всичко това допринася за уникалността на средището и на
цялостния мегалитен комплекс. В наши
дни предстои включването му в списъка
с обекти със значение за световната култура на ЮНЕСКО. Би било целесъобразно
в бъдеще да се проведат по-задълбочени
проучвания [4, 6, 15, 19, 28,29]

Дискусия и изводи:

Дунавската цивилизация е първата и
най-древна в Европа, възникнала през
VII хил. пр.н.е. Тя се откроява с редица
иновации в областите на медицината,
общественото здраве, планирането на
населените места и други научни направ-

ления. Според П. Детев и Й. Детев при
сравнение на външната и вътрешната архитектура, селищноустройствения план и
защитните стени на населените места се
установява устойчива приемственост в
културата на траките от началото на средния неолит до края на желязната епоха.
Тя оказва съществено влияние върху европейските градове и през следващите
хилядолетия [3].
Забележителни са откритията от български и международни теренни проучвания, особено през последните години,
по нашите земи и в съседни държави от
периода на Дунавската цивилизация.
Сред тях са най-древните градове в Европа и света, хигиенни съоръжения, медицински центрове за обществено здраве
и астрономически обсерватории. Те разкриват значимите постижения на траките
още през Древността, хилядолетия преди
цивилизациите в Месопотамия, Египет и
по-късно Елада. Убедително се доказват
иновативните им приноси в областта на
общественото здравеопазване, медицината и астрономията в европейски и световен мащаб.
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Докладът е изнесен на Конференцията „Интелектуална собственост и конкурентоспособност“,
проведена на 18,19 юни 2021 в Дома на техниката град Плевен. Организатор Съюз на изобретателите в
България

Фондация „ЕВРИКА“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и млади
хора при реализирането на проекти в областта
на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи,
разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и техническо творчество;
подпомагане на обучението и специализацията,
на международното сътрудничество в областта на науката и техниката.

Фондацията
осъществява
пет програми:

Таланти

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви,
стимулира се провеждането на специализирани школи и летни университети и др.

Научни изследвания

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие.

Информация, издания, изяви и международно
сътрудничество

Чрез програмата „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“
се организират дейностите на Фондацията, свързани с информационното осигуряване и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади,
изложби, да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните
организации в областта на науката, техниката, технологиите и управлението, както и
да подпомага деловите им контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи

Чрез програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координира дейността на Фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и търговски дружества на младите хора, както и на отделни младежи на възраст
до 35 години.

Развитие

Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности
на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на Фондацията.
За делови контакти:

		
		

София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1
тел: 02/9815181; тел/факс 02/9815483
e-mail: office@evrika.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

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

