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І. УВОД 
Кюстендилска област се е обособила като един от най-старите  

овощарски райони у нас. Историческите данни показват, че овощарството е 
било поминък на населението от най-древни времена. Овощните градини от 
13 000 dа през 1897 г. достигат до 27 000 dа през 1924 г., като преобладаващ 
овощен вид е бил сливата, заемаща 73 % от площта на насажденията. 
Появата на болестта “шарка” и сливовата щитоносна въшка стават причина 
за значително намаляване на площта на сливовите насаждения, главно в 
поречията и на тяхното място са създадени ябълкови градини. Към 1936 г. в 
овощните градини преобладава вече ябълката, за което допринася и 
нарасналия интерес на международния  и вътрешен пазар. През този период 
са разпространени 125 месни и интродуцирани ябълкови сортове, 40 
черешови, 20 крушови и други. Тогава започва износ на плодове в прясно 
състояние. През 1936-1938 г. е създаден първият ябълков масив “Чавко 
поле” на площ около 2000 da, което е свързано и с развитието на водния 
синдикат и строителството на мелиоративни съоръжения. 

През 1944 г. овощните градини заемат 75 464 da. След 1960 г. започна 
усилена реконструкция на овощарството и създаването на овощни градини 
от промишлен тип, като при ябълката се въвежда палметната корона. 
Градините се създаваха на поливни площи, с дръвчета на вегетативно 
размножавани подложки. Впоследствие са изградени ябълковите масиви 
“Полето” – 2000 da, “Струма” – 7000 da, “Шишманица” – 4000 da, и 
“Джубрена” – 4000 da. В началото на 1968 г. овощните насаждения в 
Кюстендилска област са  98 278 da, от които ябълката – 48 %, сливата – 20 
%, черешата – 13 %, крушата – 10 %, прасковата – 5 %, а всички градини 
заемат 14,3 % от обработваемата земя на областта. В някои стопанства 
концентрацията на овощните градини е още по-голяма, като в с. 
Драговищица достига до 59,85 %, а като цяло за Кюстендилски район – 
33,40 %. 

През 1986 г. обработваемата земя в Кюстендилска област е 580 036 
da, от която овощните градини заемат 63 363 da. От овощарството се 
формира обща продукция в размер на 13 384 х.лв. или 20,6 % от 
селскостопанската продукция. Овощните градини са заемали 10,92 % от 
обработваемата земя, а от тях е формирана 20,59 % от общата продукция. 
През 2013 г. площта на овощните градини достига до 24 200 da. Това 
показва, че е необходимо да се вземат сериозни мерки за възстановяване на 
овощарството, който е основен структуроопределящ отрасъл в 
Кюстендилска област. 

През последните 5 години засадените площи с овошни видове в 
страната са се увеличили с 42,7 %. Новите насаждения се създават със 
сортове, които са устойчиви на болести и неприятели. Това е предпоставка 
за осъвременяване на структурата при овощните култури, като е най-
активно обновяването при черешите, ябълките и винените лозя.  

 
ІІ. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
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За обновяване на овощарството в нашата страна и в частност в 

Югозападна България са необходими в по-близък и по-далечен план 
изпреварващи научни изследвания. За тази цел в Институт по земеделие – 
Кюстендил се работи по следните проекти: 

 
 Пет проекта с финансиране от ССА–София се разработват 

самостоятелно от научния колектив на Института. В други три, 
разработвани в други институти от системата на ССА са 
включени специалисти от нашия институт, които разработват 
самостоятелни изследователски задачи към тези проекти.  

 Институтът работи и по три проекта към МОН. Два от тях са по 
линия на двустранно НТС между България и Китай и един от 
конкурсна сесия  за финансиране на научни изследвания (2017г.).  

 
Основните задачи в разработваните проекти са: 
 

 Установяване влиянието на минералното и органичното торене 
върху растежа и плододаването на ябълкови дървета; 

 Биологически, стопански и икономически ефективни резитби при 
ябълката; 

 Мониторинг на икономически важните неприятели, фитоплазмени 
и вирусни болести, векторите преносители и борбата с тях; 

 Установяване наличието на трето поколение на ябълковия плодов 
червей в района на Кюстендил и  разработване на ефективна система от 
мероприятия за борба с него; 

 Проучване възможностите за отглеждане на бобови култури в 
млади овощни градини; 

 Икономическа ефективност от приложението на новите елементи в 
технологията на ябълкопроизводството;  

 Проучвания върху биологичните и стопански качества на 66 
ябълкови сорта и хибриди, отглеждани в колекционните насаждения на 
Институт по земеделие – Кюстендил, създадени през различни години. 
Целта е те да бъдат проучени при агроекологичните условия на района и да 
се отберат най-перспективните от тях; 

 Изучаване на генетичните ресурси при ягодоплодните култури – 
ягода, малина, къпина, френски грозда (черно (касис), червено и бяло), 
бодливо немско грозде, арония, облепиха и създаване на нови генотипове 
ягода и малина, с цел да се отберат най-подходящите от тях за нашите 
специфични условия; 

 Създаване и проучване на нови генотипове черешови и вишневи 
сортове и елити с ценни биологични и стопански качества и повишена 
устойчивост на стресови абиотични фактори; 

 Проучване на сортоподложкови комбинации при черешата; 
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 Разработване на технология за биологично производство на 
малини, мулчирани с полиетиленово фолио; 

 Установяване на подходящи и икономически ефективни 
технологии за отглеждане на нетрадиционните за страната зеленчукови 
култури; 

 Влияние на някои зелени резитби върху качеството на гроздето от 
новосъздадени семенни и безсеменни десертни сортове лози в района на 
Кюстендил; 

 Проследяване разпространението на PNRSV, PDV, ApMV, LChV-1 
и LChV-2 по череша и вишна в България и  определяне на някои тяхни все 
още недобре проучени в национален и международен аспект 
характеристики. 

 
ІІI. МОТИВИ ЗА УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩИЯ КОНКУРС 
 
Изготвената програма за развитие и управление на Института е във 

връзка с обявен конкурс за Директор на Институт по земеделие – 
Кюстендил, съгласно Заповед № РД–07-117/15.08.2018 г. на Председателя 
на ССА. 

Професионалният ми път като учен в Института започва през 2001 
г., което ми е позволило да се запозная в детайли с развитието му и да 
преценя, че уменията на учените и служителите позволяват реализирането 
на техния потенциал да изпълняват точно професионалните си задължения. 
Заемала съм различни административни длъжности в института – зам. 
директор – в продължение на повече от 10 години, ръководител отдел и 
председател на Научния съвет. Всичко това ми е помогнало да опозная 
трудностите в различните сфери от дейността на Института, както и 
пътищата за тяхното преодоляване. 

Участието ми в конкурса е продиктувано от желанието ми 
Института да е пълноценно и обществено полезно, активно научно звено, да 
подобрявам дейността му чрез повишаване качеството на научните 
изследвания, увеличаване на проектите финансирани извън системата на 
ССА, засилване на съществуващите и създаване на нови устойчиви връзки с 
водещи изследователски центрове в света, повишаване авторитета на 
Института в националната и международна академични общности, 
увеличаване на собствените приходи, изграждане на експериментални 
полета и увеличаване броя на договорите, сключвани със земеделските 
стопани. 

В допълнение, мотивите ми за участие в обявения конкурс за 
Директор са продиктувани от изградения в Института добър колегиален 
дух, от заявената подкрепа и желание на колегите ми за участието в 
настоящия конкурс. В бъдещата си дейност ще разчитам на тяхното доверие 
и умения. 

 
ІV. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  
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ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ е 
първоприемник на Овощарска опитна и контролна станция – Кюстендил, 
създадена в края на 1929 г. През ноември 1944 г. прераства в Овощарски 
изпитателен институт. В края на 2000 г. с Устройствения правилник на 
Националния център за аграрни науки и по-късно с Постановление 
№104/24.04.2001 г. се превръща в Институт по земеделие – Кюстендил, 
като в състава му влиза и Опитна станция по ягодоплодни култури – 
Костинброд. С Постановление № 226/15.09.2008 г. и приемане на 
Устройствения правилник на ССА – София, Институтът по земеделие – 
Кюстендил е юридическо лице.  Институтът има научни, приложни и 
обслужващи дейности по: 

- опазване на почвените ресурси и екологичните функции на 
почвата;  

- опазване на генофонда;  
- създаване на нови сортове растения и сортоподдържане;  
- създаване на нови технологии в областта на земеделието. 
- Институтът подготвя докторанти за придобиване на научна и 

образователна степен „доктор” по съответните научни специалности при 
условията и по реда на Закона за развитие на академичния състав. 

- Институтът може да участва с дялове или акции в търговски 
дружества и други организации, чийто предмет на дейност е свързан с 
провежданите научни изследвания, като разрешението за това се дава от 
председателя с решение на управителния съвет при спазване на съответните 
нормативни изисквания.  

- Институтът е научен център, в който се разработват научни и 
научно-приложни разработки в областта на овощарството -  черешо-, 
вишне-, ягодо- и малинопроизводството за цялата страна, а ябълко-, сливо-, 
крушо-, зеленчукопроизводство и лозарство  за  югозападния регион на 
страната. 

Научноизследователската дейност е съсредоточена в четири 
направления: 

 Селекция, сортоизучаване и размножаване; 
 Агротехника, физиология и икономика; 
 Растителна защита 
 Ягодоплодни култури 
Тези четири направления се оказаха ефективни, защото могат да 

дават отговор на почти всички въпроси свързани технологията на 
отглеждане на разпространените в нашата страна овощни култури, да 
работят върху съвременните проблеми на плодопроизводството и 
непрекъснато да усъвършенстват технологията на отглеждането на тези 
култури. През последните години работата се разширява и  обхваща  
разрешаването на някои проблеми в областта на лозарството и 
зеленчукопроизводството. 

Институтът по земеделие – Кюстендил е единствената 
научноизследователска организация в Югозападна България. Природо-
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климатическите условия налагат овощарството като основен подотрасъл, 
определящ облика на района и за голяма част от населението в планинските 
и полупланинските райони плодопроизводството е било, и ще бъде основен 
поминък.  

Научната, приложната и обслужващата дейност в института се 
извършва от разнородни специалисти – научни сътрудници, помощен, 
обслужващ персонал и разполага със значителна материално-техническа 
база. 

Благодарение на научноизследователската и внедрителската си 
дейност Институтът се утвърди като важно звено в системата на 
Селскостопанска академия със значителни приноси в научното обслужване 
на овощарството в цялата страна и земеделието в региона. 

 
V. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА  И  ИНОВАЦИИ 
 
Научноизследователската и научно-приложната дейност на 

Институт по земеделие - Кюстендил е насочена към решаването на 
различни аспекти на проблемите, които произтичат от потребностите на 
аграрната политика – постигане на конкурентноспособно, експортно 
ориентирано и устойчиво развитие на овощарството, лозарството и 
зеленчукопроизводството в България при условията на пазарните 
отношения и членството ни в Европейския съюз. 
 

1. В областта на селекцията, сортоизучаването и 
размножаването на овощните растения 

Работата е насочена в следните приоритетни направления: 
 Интродукция, съхраняване, обогатяване и възпроизвеждане на 

растителния генофонд при овощните видове ябълка, череша, слива, вишна, 
круша и подложки за тях, ягода, малина, къпина, бяло и червено френско 
грозде; касис, арония, облепиха и лоза;  

 Проучвания върху агробиологичните и стопанските качества на 
сортовете и подложките отглеждани в ген банките на Института и отбор на 
най-ценните от тях за внедряване в производствената практика; 

 Отбор на подходящи донори и разработване на селекционни 
схеми за получаване на ценни хибриди и нови сортове с по-добри 
стопански качества, в т.ч. и с повишена устойчивост на стресови абиотични 
и биотични фактори. В резултат на тази дейност през последните години са 
разработени нови български сортове. През 2010г. са признати пет нови 
сортове ябълки, а през 2015г. са признати три нови сорта череши, два от 
които са първите самоплодни сортове у нас, както и още един ябълков сорт. 

 Използването на биотехнологичните методи (тъканните 
култури и ембриокултурите) при селекцията на нови ранозреещи сортове 
при костилковите овощни видове и микроклоналното размножаването на 
подложки за овощните видове;  
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 Изследвания върху взаимоотношението между сорт и подложка 
с цел отбор на най-подходящи сортоподложкови комбинации за 
производство на овощен посадъчен материал; 

 Проучване на десертни сортове лози при екологичните условия 
на Западна България;  

 Разработване на система за производство на здрав овощен 
посадъчен материал, който да отговаря на изискванията на Европейската 
организация по растителна защита.  

 
2. В областта на агротехника, физиология и икономика 
 Установяване на биологически и стопански изгодни 

формировки при ябълка и череша и прилагане на подходяща резитба за 
формиране на короните и поддържането им през плододаващия период;  

 Разработване на оптимален хранителен и поливен режим при 
ябълка и череша, обоснован на почвен и листен анализи;  

 Идентифициране, етиология и епидемиология на гъбните 
болести по овощните видове; 

 Разработване и внедряване на технологии за конвенционално, 
интегрирано и биологично производство на ябълки и череши; 

 Икономическа оценка на технологии за създаване и отглеждане 
на овощни насаждения; 

 Установяване на подходящи технологии за отглеждане на 
зеленчукови култури при условията на Западна България.  

 
3. В областта на  Растителната  защита 
 Проучване чувствителността на нови черешови, вишневи и 

ябълкови сортове към икономически най-важните гъбни, бактерийни и 
вирусни болести и изясняване ролята на агротехниката върху развитието на 
болестите по овощните видове; 

 Разработване на методи за диагностика и оздравяване на 
заразени с вируси дървета.  

 Установяване видовия състав и популационната динамика на 
основните вредители по черешата, вишнята, ябълката, малината и на 
техните биологични регулатори – хищници и паразити; ролята на 
екологичните фактори върху плътността на неприятелите и размера на 
щетите, които причиняват и разработване на ефикасни методи за борба 
срещу тях.  

 Разработване на технологии за интегрирана и биологична борба 
с болестите и неприятелите при овощните видове.  

 Биоекологично проучване на ключовите неприятели по 
ягодоплодните култури и контрол с тях. 

4. Иновации на Институт по земеделие–Кюстендил  
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Готови научни продукти за внедряване в практиката  - ще споменем 
само някои от тях: 

1. Метод за локално торене на трайни насаждения, по-специално 
ябълкови 

2. Слива, сорт „Изобилие” 
3. Слива, сорт „Кюстендилска синя ранна” 
4. Слива, сорт „300” 
5. Слива, сорт Осоговска едра 
6. Череша, сорт „Мизия” 
7. Череша, сорт „Прогрес 213” 
8. Череша, сорт „Черна Конявска” 
9. Череша, сорт „Кюстендилска хрущялка” 
10. Череша, сорт „Българска хрущялка” 
11. Череша, сорт „Стефания“ 
12. Череша, сорт „Данелия“ 
13. Круша, сорт „Кюстендилска масловка” 
14. Подложка за череша ИК-М9 
15. Подложка за череша ИК-М8 
16. Първият самофертилен сорт череша „Дима“ - Диплом и Златен 

медал от Съюз на изобретателите в България. 
17. Нови черешови сортове – „Алекстон“ и „Васиника“ - Диплом и 

Златен медал от Съюз на изобретателите в България. 
18. Нови ябълкови сортове – „Бесапара“ - наградена с Диплом за 

иновации и медал от «АГРА – 2011», „Елегия“, „Марлена“, „Мартиника“, 
„Горана“ и „Сияна“ 

19. Цялостна технология „Създаване и отглеждане на черешови 
насаждения“  - наградена с Диплом за иновации и медал от «АГРА – 2013». 

20. Технология „Създаване и отглеждане на ябълкова овощна 
градина” 

21. Технология за ефективно устойчиво производство на ябълкова 
продукция – наградена с Диплом за иновации и медал от «АГРА – 2012». 

22. Технология за интегрирано производство на малини - Диплом 
и Златен медал от Съюз на изобретателите в България от Седмо национално 
изложение „Изобретения, трансфер, иновации ИТИ‘2016“, София, 09-
12.11.2016 г. 

23. Технология за биологично производство на малини - Диплом 
за иновации и медал от «АГРА – 2017». 

 
5. Обучение на докторанти 

 
Институтът е акредитиран от Националната Агенция за оценяване и 

акредитация и по три докторски програми със срок на валидност на 
акредитацията пет години (решение протокол 10/13.11.2014, изх. № 
132,134,136/19.01.2015). 

 „Растениевъдство”, научна специалност 04.01.15 – Овощарство 
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 „Растениевъдство”, научна специалност 04.01.05 – Селекция и 
семепроизводство на културните растения 

 „Растителна защита“ 
 

VІ.  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ 
 
Отделът  за научно обслужване се създаде през 1997 г. и с някои 

подорения съществува и днес, като се превърна в Бюро за научно 
обслужване и маркетинг с ръководител – гл. асистент д-р Симеон 
Крумов. Бюрото се утвърди с интересните си курсове и открити дни. 

 
1. Кратка информация за провежданите мероприятия по научно 

обслужване 
 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ,  чрез отдела  „Бюро 
за научно обслужване и маркетинг” популяризира своята дейност като 
съорганизатор и участник в 2 изложби (Празник на черешата, Празник на 
Плодородието в Кюстендил), международен панаир Агра, и ИТИ’. 
Организира 2 курса – по резитба и растителна защита. Давани са 
многобройни устни консултации на земеделски производители. Раздадени 
са листовки и брошури отразяващи най-новите постижения с практическа 
насоченост на Института.  

Членове на научния колектив участват ежегодно в телевизионни и 
радиопредавания свързани с дейността на Института.  
 

2. Тематиката на откритите дни  
 
2.1. КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА 

НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.  
Открития ден се посещава от 

около 150 земеделски производители, 
както и ръководители на земеделски 
организации от районите на Кюстендил, 
Дупница, Благоевград, Рила, Сандански, 
Исперих и Плевен,  както и 
производители от Босилеград и 
Сурдулица (Сърбия) и от Скопие и 
Куманово (Македония). Основната 
лекция засяга техниката и биологията на 
резитба при отделните овощни видове - 
ябълка, череша, слива, праскова и орех. 
В детайли се представя същността на сортовата резитба при ябълката, както 
и редица тънкости при резитбите при черешата. След което се прави 
демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от 
развитието им.  
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Фирми за био-продукти 
представят богата гама от листни 
торове, фунгициди, инсектициди и 
репеленти.  

Успоредно с това, по традиция 
се провежда и състезание по резитба 
на ябълка. Първите трима оценени 
от комисията се награждават с 
грамоти и предметни награди.  

 
2.2. Участие на международно изложение АГРА.  
 

На специално изготвени постери и 
рекламни материали се представя дейността 
Институт по земеделие – Кюстендил е 
награждаван общо 5 пъти с Първо място и 
Диплом на изложението АГРА, като 4 от 
наградите са през последните 7 години.   

Интересът към щанда ни е много голям в 
предвид на това, че през годините с помоща на 
Института, Кюстендил си е спечелил прозвището 
«Овощната градина на България». Традиционно 
голям интерес има към черешата, ябълката и 
малината – сортовете създадени в Института, 
растителната защита и технологиите на 

отглеждането им. 
 
2.3. Традиционно се провежда „СЕМИНАР ПО РАСТИТЕЛНА 

ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“.  
 
Програмата включва презентации 

засягащи икономически важните 
болести и неприятели по черешата, 
сливата и ябълката, както техният 
контрол. Експерти от НССЗ, TTO – 
Кюстендил разясниха някои 
възможности за подпомагане по 
мерките от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 на 
земеделските стопани отглеждащи 
овощни видове. 

Успоредно с това се презентират някои иновативни биопродукти за 
растителна защита, както и течни торове. 
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2.4   “ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА” 
 
Изложението на плодовете на 

овощния труд за страната започва от 
Кюстендил през 1896 г., когато е 
учредена Първата национална 
овощарска изложба и градът получава 
званието "Овощната градина на 
България". 

На Празника се представят 10 
перспективни сортове череши, от района 
на Кюстендил, показали през годината 
добра адаптивност и повишена устойчивост на ниски зимни температури.  

Фестивалът включва изложба-базар на череши и черешови 
произведения на земеделски производители и читалища от района. 
Провеждат се конкурси за най-добре представен щанд и най-едра череша и 
др.  

2.5 „ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО”  
На специално аранжирани 

щандове читалища, организации и 
земеделски производители от района 
представят плодовете на своя труд. 

Институтът представя 10 
ябълкови сорта от района на 
Кюстендил, отличили се  през годината 
с най-добри стопански качества.  

Празникът на плодородието има и 
конкурсен характер с награди за най-
добро и атрактивно представяне на участниците, с което се насърчават 
производителите.  
 

2.6  Участия в Национално Изложение - ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’. 

 

Основна дейност на отдела е създаване на инвестиционни и бизнес- 
проекти за кредитиране и различните линии на фонд „Земеделие”. Тези 
проекти, и други съвместни разработки, ще укрепят връзките на отдела с 
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ОССЗ и други областни и общински земеделски служби към МЗХГ. По този 
начин готовия научен продукт – наш и трансфериран – ще стига по-бързо и 
по-точно до производителя, което е гаранция за по-високи производствени 
резултати. 

По отношение на внедряване на научните продукти /нови сортове, 
технологии и др./ през последните 2–3 години е налице повишен интерес в 
резултат на активната реклама и пропагандаторска дейност. Предвиждаме 
увеличаване на производството на посадъчен материал от нови черешови 
сортове създадени в Институт по земеделие - Кюстендил. За по-масово 
размножаване на тези сортове ще бъде изградено маточно насаждение за 
производство на калеми за гарантиране на добиването на сертифициран 
посадъчен материал.  

 
 

VII. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Институт по земеделие - Кюстендил има изградени традиции и успехи 
в областта на научноизследователското сътрудничество със селскостопански 
институти от Китайската Народна Република, които считаме да продължим 
и задълбочим.  По настояще Института работи по два проекта за ДНТС с 
Китай финансирани от фонд „Научни изследвания“  към  МОН - ДНТС/ 
Китай 01/8  от 06. 11. 2014 г. „Проучване на нови черешови сортове и елити 
и реакцията им към стресови абиотични и биотични фактори“  и ДНТС/ 
Китай 01/15 от 28. 12. 2016 г. „Оценка и иновации на ябълковите генетични 
ресурси, устойчиви на болести, в България и Китай“.  

Института има и подписани три договора за научно сътрудничество 
без финансови ангажименти, които да бъдат основа при кандидатстване по 
програми за двустранно сътрудничество: 
 - Договор с Институт по земеделие –Скопие, към Университета „Св. 
Кирил и Методи“ – Скопие, Македония,  срок 2016-2021 г. 
 - Договор с Янтайската селскостопанска академия, провинция 
Шандонг, Китай за укрепване на двустранното сътрудничество основно в 
областта на селекция  при ябълката, срок 2016- 2021 г.  
 - Договор с Мичурински Държавен Аграрен Университет, Тамбовска 
област, Русия, срок 2018- 2023 г. 
 Тези три действащи договора са реална предпоставка за бъдещи 
международни финансово обезпечени договори.  
 През последните пет години в резултат на осъществените 
мобилности на персонал по програма Еразъм + към ССА- София бяха 
възобновени и утвърдени двустранните отношения между нашия институт 
и Института по градинарство  гр. Скерневица, Полша; факултета по 
градинарство към Университет "Св. Стефан" Будапеща, Унгария; 
факултета по овощарство при Университетът по селскостопански науки и 
ветеринарна медицина – Букурещ, Румъния; Институт по земеделие –
Скопие, към Университета „Св. Кирил и Методи“ – Скопие, Македония и 
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Института по помология, гр. Холовоуси, Чехия. Това ще ни позволи много 
по-бързо и с конкретни идеи да участваме в бъдещи съвместни проекти. 

 Едни от основните реално постижими международни проекти, 
към които института ни ще насочи цялото си внимание и усилия за успех са 
Програмата за трансгранично сътрудничество  Interreg-ИПП България-
Сърбия и Програмата за трансгранично сътрудничество  Interreg-ИПП 
България- Македония в областта на околната среда, където имаме 
осъществени контакти с конкретни партньори. 

 
Научният колектив поддържа колегиални отношения с много чужди 

институти, работещи в областта на овощните култури: 
 Института по градинарство, гр. Скерневица, Полша 
 Университетът по селскостопански науки и ветеринарна 

медицина – Букурещ, Румъния 
 Университет "Св. Стефан", Будапеща, Унгария 
 Институт по овощарство, Науса, Гърция 
 Fruit Experiment Station, Brezezna, Poland 
 Институт плодоводства, Кишинев, Молдова 
 Институт садоводства, Альма Ата, Казахстан 
 
VIII. СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 

БАЗА  
За провеждане на научноизследователската и научно-приложната 

дейност Институтът по земеделие – Кюстендил разполага с материална 
база, която включва лабораторен комплекс със следните лаборатории: 

 
 Лаборатории за растителни и почвени анализи. В 

лабораториите се извършват почвените и растителните анализи на всички 
научноизследователски проекти. Извършват се и анализи във връзка с 
внедрителската и обслужващата дейност на института. Квалифицираните 
лаборанти в лабораториите разполагат с апаратура, която позволява 
определяне съдържанието на: хумус, общ азот, алкалнохидролизуем азот, 
амониев и нитратен азот, подвижен фосфор и калий, активен калций, бор 
както и стойностите на рН в почви. Извършват се и анализи на растителни 
проби за установяване съдържанието на общ азот, фосфор, калий, калций, 
магнезий, манган, желязо и хлорофил. Също така се определят нивата на 
нитрати, скорбяла, белтъчен азот и други в растителни проби. Анализира се 
съдържанието на сухо вещество, захари (глюкоза, фруктоза, захароза), 
киселини, витамин С, пектин, багрилни и дъбилни вещества, азот, фосфор, 
калий, калций, магнезий и по-важните микроелементи в плодовете и др. 
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 Лаборатория по тъканни култури. Лабораторията е създадена 
с основна цел подпомагане и ускоряване на селекционния процес при 
костилковите овощни видове – главно череша, вишна и слива. Основните 
задачи по които се работи са:  

1. Използване на метода на eмбриокултурите за получаване на нови 
ранозреещи и свръхранозреещи сортове череши и вишни.  

2. Проучване възможностите за ин витро регенерация и генетична 
трансформация при череша и вишна.  

3. Клонално микроразмножаване на костилкови овощни видове и 
подложки за тях. 

В процеса на подобряване на растенията чрез полова хибридизация 
при ранозреещите сортове череши, вишни и сливи  много често се случва 
загиване на получените семена при отглеждането им по традиционния 
начин. Единствената възможност за тяхното спасяване и получаване на 
растения от тях е прилагането на съвременните биотехнологични методи, 
един от които е този на eмбриокултурите. 

Друг  начин за целенасочено усъвършенстване на селскостопанските 
култури е чрез разработване на  оптимизирани  ин витро културални 
системи за регенерация от различни соматични тъкани, които позволяват 
използването на генетичните манипулации (генетичното инженерство) за 
промяна в генома на съответния вид. Тези техники се използват за 
създаване на устойчивост на растенията към икономически важните 
болести, неприятели, вируси, гъби, хербициди и абиотични стресови 
фактори като засушаване, измръзване и др., които са чести явления за 
нашата страна. 

Микроразмножаването, като най-съвременен метод на 
размножаване е също от съществено значение за съвременното овощарство. 
Производството се организира на промишлен принцип и е независимо от 
лимитиращото влияние на климатичните условия. Този метод позволява 
ускорено размножаване на свободни от вируси  подложки, необходими за 
производството на сертифициран овощен посадъчен материал.  

В резултат на досегашната научноизследователска работа са 
разработени техники  за култивиране на недоразвити  черешови, вишневи и 
сливови ембриони, получени от хибридизация между ранозреещи  сортове. 
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Разработени са и технологични елементи от етапа на микроклоналното 
размножаване на получаваните  хибридни растения от горепосочените 
видове и се разработват системи за размножаване на подложки за черешата 
и вишната и за регенерация от соматични тъкани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

 Лаборатория по селекция и сортоизучаване. Провеждат се 
проучвания по отношение на селекционно-подобрителната работа с 
овощните растения  - биометрични измервания и помологично описание на 
наши и новоинтродуцирани сортове и елити, установяване качествата на 
плодовете, получаване и съхранение на цветен прашец и хибридни семена 
за целите на селекцията. Разполага с оранжерия за вкореняване на зелени и 
зрели резници, стратификационно отделение и обикновено 
плодохранилище. 

              
 
 Лаборатория по почвена микробиология. Във връзка с 

научноизследователската работа се провеждат анализи за определяне на 
основните представители на почвената микрофлора – засега 
амонифициращи и използуващи минерален азот бактерии, актиномицети, 
микроскопични гъби и целулозоразлагащи микроорганизми. Във бъдеще 
работата ще се разшири и да се включат и други важни микроорганизми, 
имащи голямо значение във връзка с производството на интегрирана и 
биологична плодова продукция.  
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 Лаборатория по физиология. В лабораторията се провеждат 
проучвания във връзка с адаптационните механизми на растенията към 
стрес-фактори. Тъй като стреса при растенията е често явление, а в 
природата времето на въздействие и силата му трудно могат да бъдат 
прогнозирани, ето защо растенията трябва да притежават механизми, 
позволяващи приспособяването им към стреса от околната среда 
(екстремни температури, продължителни валежи, механичен стрес – 
градушка).  

 Лаборатории по фитопатология и ентомология.  
Научноизследователската дейност в тези лаборатории е свързана с 

проучване на видовия състав и популационната динамика на основните 
вредители по черешата, вишнята и ябълката и техните биологични 
регулатори – хищници и паразити; определяне и актуализиране на 
икономическите прагове на вредност на някои от основните неприятели; 
изясняване влиянието на новите пестициди върху полезната ентомо– и 
акарофауна. Тези данни ще послужат за разработване на технологии за 
производство на интегрирана  плодова продукция. В нашата страна има 
големи възможности за производство на интегрирана плодова продукция 
като се има в предвид, че предстои създаване на нови овощни градини, при 
създаване на които могат да се спазват всички принципи и правила за 
производство на такава продукция. С приоритет ще се разработват и 
екологосъобразни технологии за биологична борба с болестите и 
неприятелите по черешата, вишнята и ябълката. В бъдеще ще се 
разработват и технологии за биологично производство на ябълки и череши. 

Внедрителската дейност е свързана с диагностика на болести и 
неприятели в овощните насаждения, внедряване на новите технологии и 
упражняване на контрол при внедряването им.   
 

    
 

 Лаборатория по вирусология.  
Проучвания  върху вирусните  болести по костилковите овощни 

видове и оздравяване на болните дървета.  Това ще даде   възможност за 
получаване на вирусно свободни дървета от сортове  с ценни биологични и 
стопански качества. 
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Предоставяне на майчини растения от свободни от вируси и 
микоплазми  дървета от перспективните сортове за поддържане в  депо 
изолатор - “съраун хауз “. 

Изграждане и поддържане на маточна градина със свободен от вируси 
посадъчен материал към Институт по земеделие – гр. Кюстендил. 

Ретестиране на вече създадената с вирусно свободен посадъчен 
материал маточна градина – с. Тръновлак  и маточни градини за 
сертифициран посадъчен материал, които ще бъдат създадени в 
Югозападна България. 
                             

  
 

 Лабораторията по тъканни култури  - Костинброд  
Лабораторията по тъканни култури в Костинброд е изградена през 

1980 г. с основна задача разработване и внедряване в практиката на 
технологии за производство на посадъчен материал от ягодоплодните 
култури чрез използване на един от най-съвременните методи на 
вегетативно размножаване, а именно метода на клоналното 
микроразмножаване. В резултат на проведената научноизследователска 
работа, на този етап, чрез използване на метода, са разработени технологии 
за ускорено размножаване и производство на сортово автентичен, свободен 
от вирусни, микоплазмени и други икономически важни болести 
технологии при ягодата, малината, къпината и аронията, като в момента се 
провеждат изследвания и при останалите ягодоплодни култури – касис, 
червено и бяло френско грозде, бодливо немско грозде и боровинка. 

Наред с посочената по-горе научноизследователска и внедрителска 
дейност, лабораторията има и съществена образователна роля, изразяваща 
се в защитени с отличен, дипломни работи на дипломанти от 
Биологическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски”. 

 За изпълнение на предстоящата научноизследователска и 
внедрителска работа,  лабораторията по тъканни култури беше преместена в 
централната сграда и дооборудвана с хладилен шкаф /Metro, Zanussi/ и 
климатик /Metro, LG/. Същите ще бъдат използувани за съхраняване на 
необходимите химикали и реактиви и за поддържане на необходимата 
температура в помещението за отглеждане на in vitro културите.  
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 Напоително поле. Изградена е напоителна система за 
надкоронно дъждуване на цялата площ в района на Кюстендил, както и 
капкова инсталация – на площ от около 30 дка. В Костинброд 
стопанисваната земя се полива по гравитачен начин и чрез дъждуване, и са 
изградени кладенци и напоителна мрежа. Изградихме и капкова инсталация 
на 15 декара малиново насаждение. 

 Плодохранилище. То се състои от пет клетки , като всяка една 
е с капацитет по 10 тона. За ефективната работа на цялото плодохранилище, 
което ще се използва в научноизследователската дейност по съхраняването 
на плодовете и в производствената дейност са необходими дейности по 
възстановяване и реконструкция.  

 Машинно-тракторен парк. Институт по земеделие – 
Кюстендил има налична техника и оборудване подробно описана в таблица 
4. 

IX. СТОПАНИСВАНА ЗЕМЯ 
 

Институтът по земеделие – Кюстендил стопанисва общо 829,2 дка 
земя: 

В землището на гр. Кюстендил се намират 385 дка експериментални 
полета, необходими за научно-изследователската дейност на Института, 
оборотни парцели използвани за производство на плодова продукция и 
площи с житни култури, използвани за подготовка на нови насаждения. 

С. Коняво - 40 дка черешово насаждение с изпитване на създадени в 
Института сортове.  

С. Горна Гращица – 19 дка старо опитно насаждение. За получаване 
на продукция насаждението е неефективно, поради изтичане на 
амортизационния срок, ниски добиви и се налага реконструкция. 

Маточна градина от 30 дка в местността „Модро поле“ - от тях в 
момента се използват 10 дка с махалебкови подложки за събиране на 
семена, за производтство на овощен посадъчен материал. На останалите 20 
дка може да се изгради нова маточна градина за калеми.  

С. Згурово - сливово насаждение за биологично производство, което е 
в период на сертификация на площ от 81,6 дка.  

С. Горна Козница - сливово насаждение за биологично производство 
на площ от 20 дка и предстои засаждане на още 30,22 дка.  

С. Берсин  - черешово насаждение за биологично производство на 
площ от 15,38 дка.  

С. Багренци – 120 дка подходящи за залагане на нови опити.  
 Землището на гр. Костинброд обработваемата площ е 88 дка. Тя се 

използва по предназначение и върху нея са създадени селекционни и 
колекционни насаждения от ягодоплодни култури – ягода, малина, къпина, 
касис и др. 
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X. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
 

В Институт по земеделие – Кюстендил са определени 17 щатни бройки 
за учени. Същите са обединени в 2 отдела.  

 
4. 1. Отдел “Селекция, интродукция и сортоизучаване на 

културните растения”. 
 Дейността му е акредитирана в професионално направление 6.1 

Растениевъдство, по специалност “Селекция и семепроизводство на 
културните растения”. Обезпеченост с 8 учени и 4 технически помощници: 

 Трима са доцент д-р 
 Четири са гл.асистент, д-р 
 Един е асистент 

 
Възрастовата структура е следната: единия доцент д-р е над 65 

години, другите доценти д-р са над 50 години и единият е ръководител на 
отдела. Трима от гл.асистенти д-р са под 40 г. и един е на 45 г. От тях един е 
ръководител на Бюро за научно обслужване и маркетинг. Асистентът е 
защитил научна и образователна степен „доктор” и му предстои конкурс за 
гл. асистент. Техническите помощници – 4 бр. – двама с висше образование 
и двама със средно специално образование, дългогодишен трудов стаж и 
добра подготовка. В перспектива е необходимо обучение на поне двама 
редовни докторанти.  

 
4. 2. Отдел “Агротехника, растителна защита и икономика на 

културните растения” 
Дейността му е акредитирана в професионално направление 6.1 

Растениевъдство, по специалност “Овощарство” и 6.2 Растителна защита. 
Общият състав на учените е 9 и 6 технически помощници. 

Обезпеченост с учени: 
 Трима доц.д-р 
 Двама гл.асистент, д-р 
 Трима асистенти 

 
Един доцент е на 65 г. и е председател на общото събрание на 

учените. Другите двама доценти са под 45 г., единият е изпълняващ 
длъжността директор, а другия е заместник директор по научната дейност 
на Института. Главните асистенти д-р са на 41-годишна възраст, като 
единият е завеждащ на отдела. Един от асистентите е над 45 г., а другите 
двама са под тази възраст, като само един е в процедура на защита на 
дисертация за „доктор”. Трима от техническите помощници са с висше 
образование. В перспектива за доокомплектоване на работния състав е 
необходимо: 

- да се разкрият процедури за двама редовни докторанти с научни 
ръководители от  отдела, където има потенциал за това; 
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- да се зачислят в свободна докторантура двамата асистенти. 
 

4. 3. Обслужващи звена 
 Финансово-счетоводни дейности – осъществява се от 3 щатни 

бройки. В перспектива да се запази същия щат. 
 Човешки ресурси и канцелария – осъществява се от 11 щатни 

бройки. 
 
За подобряване дейността по производството са необходими: 
2 работника за разсадопроизводството. 
3 работника за всички останали мероприятия. 
За прибиране на реколтата от череши и вишни – средно 100 т. са 

необходими 50 сезонни работника за период от 30 дни. 
За реколтата от ябълки – средно 300 т. са необходими 30 сезонни 

работника за период от 30 дни. 
За реколтата от сливи – средно 20 т. са необходими 5 сезонни 

работника за период от 10 дни.  
 
XІ.  ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА  
 
1.Проекти 
- Международни; 
- Трансгранични; 
- Национални; 
- регионални – областни, общински, фирмени (стопани); 
- институтски – между институти, вътрешни; 
За целта трябва да се изградят смесени (с други институти) и 

собствени колективи. 
2. Продажба на научни продукти  
Продадоха се лицензионните права за една година на черешовите 

сортове Стефания и Данелия и Технологията на отглеждане и  внедряване 
на череши на китайски фермери и лицензионните права на малиновия сорт 
Люлин. 

3. Собствени приходи 
4.Стопански договори за научно и техническо обслужване 
5. Дарения – ако няма изрична воля на дарителя за използването им, 

ще направим предложение пред ОС за тяхното най-ефективно 
оползотворямане. 

6. Спонсорство – контактите, които имаме, наши и на всеки член на 
колектива, лични и служебни ще използваме за подобен род дейност. 

 
ХII. НАУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
 
Съгласно устойствения правилник на ССА ръководни органи на 
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институтите са: 
 Директор 
 Общо събрание на учените (ОСУ) 
 Дирекционен съвет 
 Научен секретар 
В изпълнение на тази програма ще предложим за председател на 

ОСУ научен работник принципен и контактен, способен бързо да се 
ориентира в конкретна обстановка. Също така на ОСУ ще предложим 
проекто-правилник за устройство и дейността на Института. 
Дирекционният съвет ще подпомага директора при решаванане на научните 
и финансови проблеми на Института. Научният секретар ще координира 
научната и образователна дейност.  

 
XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
 
За повишаване ефективността на научноизследователската, 

приложната и обслужваща дейност на Институт по земеделие – Кюстендил 
е необходимо: 

1. Осигуряване на достатъчно и рационално използване на средствата 
за успешно извеждане на научноизследователската дейност. 

2. Обновление на материално-техническата база – доставка на нова 
апаратура, модернизиране и реконкструкция на съществуващите 
съоръжения. 

3. Повишаване квалификацията на научния и техническия персонал. 
4. Усъвършенстване на организация за «трансфер» на научните 

продукти в производствената практика. 
5. Да се разкрият конкурси за редовни докторанти – 4 бр. в научните 

отдели по акредитираните специалности. 
6. Техническите помощници да се използват по предназначението им. 
7. Общата численост на Института да се увеличи с 5 бр. – 50 бр. 
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 Динамика на натуралните и икономически показатели за 
периода 2018-2021 г. в Института 

 
 

Справка за земята на ПНЗ 
 

Таблица 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
по 
ред 

Земя, 
 Дка 

Местонахождение Вид на 
собствеността 

Счетоводно 
отчитане Забележка 

1. 385 Институт по земеделие - 
Кюстендил 

Държавна 
собственост 

Няма Опитни 
парцели, пътна 
мрежа, двор, 
застроена площ 

2. 40 Землище на с. Коняво Държавна 
собственост 

Няма Заето с череши 

3. 19 Землище на с. Г.Гращица Държавна 
собственост 

Няма Заето с череши 

4. 30 М.”Дренов дол” – Кюстендил Държавна 
собственост 

Няма Маточна 
градина 

5. 50,222 Землище на с. Г.Козница Държавна 
собственост 

Няма Заето със сливи 

6. 81,593 Землище на с. Згурово Държавна 
собственост 

Няма Заето със сливи 

7. 15,377 Землище на с. Берсин Държавна 
собственост 

Няма Заето с череши 

8. 120,019 Землище на с. Багренци Държавна 
собственост 

Няма Трайни 
насаждения 

9. 88 Землището на гр. Костинброд Държавна 
собственост 

Няма Опитни 
парцели, пътна 
мрежа, двор, 
застроена площ 
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Таблица 2 
Размер и структура на активите в ПНЗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2019 2020 2021 
Стойност в лева Стойност в 

лева 
Стойност в 
лева 

Стойност в лева 

А.Нефинансови 
активи 

657427 638667 653324 647031 

I.Дълготрайни 
материални 
активи 

585800 567872 549749 533228 

в т.ч.: 1. Сгради 368140 365513 360944 356432 
2. Компютри, 
транспортни 
средства, 
машини 

135664 120363 106809 94800 

в т.ч.:а)машини 
б)транспортни 
средства 

66291 
 

69373 

59662 
 

60701 

53696 
 

53113 

48326 
 

46474 
3. Земи , гори и 
трайни 
насаждения 

81996 81996 81996 81996 

4. ДМА в процес 
на създаване 

- - - - 

ІІ.Нематериални 
дълготрайни 
активи 

1295 1295 1295 1295 

ІІІ.Краткотрайни 
активи 

70332 69500 102280 112508 

ІV.Разходи за 
бъдещи периоди 

    

Б.Финансови 
активи 

    

Общи активи 657427 638667 653324 647031 
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Таблица 3 

Административно-стопански сгради на ПНЗ за 2017 г. 
№ по 
ред Наименование Година на 

придобиване Стойност 

1. Административна сграда 1944 г. 4378,58 
2. Административна сграда 1942 г. 3108,65 
3. Административна сграда 1943 г. 3742,62 
4. Административна сграда 1942 г. 4300,56 
5. Административна сграда 1944 г. 3566,85 
6. Адм.лаб.сграда с дворно място 1968 г. 22697,65 
7. Навес 243 кв.м. 1963 г. 2961,90 
8. Плодохранилище 1961 г. 4453,20 
9. Лаборатория по гъбопроизводство 1965 г. 14311,80 
10. Складови помещения 1962 г. 4078,80 
11. Битова сграда 1973 г. 1513,05 
12. Сграда триетажна 1979 г. 27020,92 
13. Дървена сграда 1986 г. 4659,39 
14. Сглобяема къща 1989 г. 1695,40 
15. Вегетационна къща с оранжерии 1966 г. 53100,00 
16. Работилница 1942 г. 5948,10 
17. Склад за препарати 1963 г. 1156,50 
18. Склад навес 1942 г. 3583,80 
19. Сеновал 1943 г. 1986,30 
20. Плодохранилище 1970 г. 3833,38 
21. Склад навес 1957 г. 984,60 
22. Лабораторна сграда 4 - етажна 1970 г. 185306,16 
23. Оранжерии за експериментални 

цели 
1989 г. 2987,16 

24. Сграда масивна едноетажна 1956 г. 7758,90 
25. Склад ГСМ 1994 г. 1064,55 

  Всичко: 370198,81 
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Таблица 4 
Налична техника и оборудване на ПНЗ за 2017 г. 

№ 
по 
ред 

Дата на 
придоб
иване 

Вид техника и марка 
 

Стойност Състояние на техниката 

1.  1980 г. Трактор Т 54 В 90,00 Задоволително 
2.  1984 г Ремарке МБС – 9 78,00 Задоволително 
3.  1988 г. Трактор колесен ТК-80 210,00 Добро 
4.  1983 г. Ремарке самосвал 92,00 Негодно 
5.  1985 г.  Фургон 54,56 Физически остаряло 
6.  1987 г. Фургон тип А 163,68 Задоволително 
7.  1991 г. Ремарке РСД 4 106,00 Добро 
8.  1993 г. Шаси Т 16 395,00 Добро 
9.  2002 г. Трактор ТУ 180 3266,67 Добро 
10.  1990 г Фреза 1-6 60,00 Негодно за брак 
11.  1981 г. Плуг ПН 4-25 35,25 Негоден 
12.  1981 г. Плуг ПН 4-25 42,00 Задоволително 
13.  1982 г. Култиватор 27,68 Морално остарял 
14.  1983 г. Ямкокопател  КЯУ 100 20,06 Добро 
15.  1987 г. Косачка роторна РС 28 81,30 Задоволително 
16.  1990 г. Брана БДТ 2 67,20 Задоволително 
17.  1986 г. Трактор Т-25 АН 210,00 Негоден 
18.  1989 г. Трактор МТЗ-80 540,00 Задоволително 
19.  1973 г. Култиватор стабилен 3,18 Задоволително 
20.  1983 г. Пръскачка Перла 9 74,26 Негодна  
21.  1987 г.  Косачка роторна РС 28 81,30 Задоволително 
22.  1987 г. Фреза ФН 076 55,83 Негодна 
23.  1987 г.  РЦП тороразпръсквачка 88,92 Добро 
24.  1988 г. Ремарке малко 105,60 Добро 
25.  1989 г. Брана БДТ 3 174,20 Добро 
26.  1991 г. Брана зъбна БЗТС 8,45 Добро 
27.  1991 г Брана зъбна БЗТС 8,45 Добро 
28.  2007 г.  Моторна гръбна пръскачка 829,17 Добро 
29.  2011 г. Моторна гръбна пръскачка 816,67 Добро 
30.  2007 г. Моторна гръбна пръскачка 995,00 Добро 
31.  2002 г. Фреза навесна 1,2 894,60 Добро 
32.  2008 г. Лада Нива 6125,00 Добро 
33.  2008 г. Хюндай 918,75 Добро 
34.  2002 г. Култиватор 2 секции 600,00 Добро 
35.  2002 г. Плуг 2х20 усилен 490,00 Добро 
36.  2002 г. Пръскачка Перла 9 АН 2377,08 Добро 
37.  2007 г. Шкода Октавия 8837,50 Добро 
38.  2007 г. Микробус Фолксваген        2340,00 Добро 
39.    2007 г. Трактор Беларус 16800,00 Добро 
40.  2008 г. Култиватор 816,00 Добро 
41.    2007 г. ДПА Марица 4312,26 Добро 
42.   Лозарски култиватор 61,00 Добро 
43.  2016 г. Вентилаторна пръскачка 7920,00 Добро 



 

 27
 

44.  2016 г. Шредер 5625,00 Добро 
45.  2016г. Пежо 301 21128,11 Добро 
46.  2016 г. Сузуки Гранд Витара 9957,50 Добро 

 Всичко: 97983,23  
  

 
Таблица 5 

Характеристика на трайните насаждения на ПНЗ 
 

Вид на 
насаждението 

Местонахожде
ние 

Площ 
дка 

Брой на 
расте-
нията в 1 
дка 

Година 
на създа 
ване 

Година на 
влизане 
на плодо-
даване 

Състояние 
Останали 
бр. 
Дървета 
бр./дка 

Физиоло 
гично състояние 

Сливи Института 3 40 1994 2000 40 добро 
Сливи Института 4 40 1997 2003 40 добро 
Сливи Института 4 40 1998 2004 40 добро 
Сливи Института 3 40 1999 2005 40 добро 
Вишни Института 3,5 50 1991 1997 30   лошо 
Вишни Института 5 50 1996 2001 50 добро 
Вишни Института 2,5 50 1998 2003 50 добро 
Ябълки Института 15 100 1989 1993 90 добро 
Ябълки Института 3 100 2001 1995 100 добро 
Ябълки Института 5 100 1994 1998 100 добро 
Ябълки Института 15 100 1989 1993 100 добро 
Ябълки Института 20 75 1998 2003 75 добро 
Череши Института 20 39 1991 1996 30 задоволително 
Вишни Института 20 9 2000 2004 39 добро 
Череши Института 15 33 1996 2001 30 добро 
Череши Института 7,5 40 2000 2005 20 задоволително 
Череши Института 15 25 1972 1977 12 добро 
Череши Института 2 33 2002 2006 33 добро 
Ябълки Института 10 90 1984 1990 90 добро 
Ябълки Института 10 90 1996 2000 90 добро 
Череши Коняво 40 33 2009 2013 1320 Мн.добро 
Ягода Градище 5 6250 1999 2000 6250 добро 
Ягоди Миткова 

воденица 
10 1800 2002 2002 1800 добро 

Малини Градище 3,5 780 1994 1997 780 добро 
Малини Миткова 

воденица 
5 1050 2002 2003 1050 добро 

Касис Градище 1,5 500 1994 1998 500 добро 
Касис Градище 1 500 2001 2004 500 добро 
Къпина Градище 0,5 320 1994 1997 320 добро 
Фр.грозда Градище 1 450 1994 1998 450 добро 
Череши Багренци 24   
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                                                                                                                                                   Таблица 6 
 

Видове култури, площи и количества семена и посадъчен материал прогноза реколта 2018-2021 г. 
 
 

Култура Площи, da Продукция, t Семена и посадъчен 
 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Пшеница 47 40 20 20 14 12 6 6 2 2 1 1 
Череши 190 190 190 900 60 60 60 60 - - - - 
Ябълки 170 200 230 250 136 140 145 150 - - - - 
Сливи 119 149 149 149 3 5 7 10 - - - - 
Вишни 42 42 42 42 20 20 25 25 - - - - 
Ягодоплодни 25 25 25 25 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - - 
Овощни 
дръвчета, 
хил.бр 

  
4 

 
5 6 

7 

 

Питомник 5 5 5 5 - - - - - - 
Маточник 1 2 2 2 - - - - - 



Таблица 7 
Генофонд  на Институт по земеделие - Кюстендил 

Обекти/подобекти Площ 
дка 

Подложки или 
сортове, бр. 

А/Маточни бази 
- маточна градина за калеми 
- маточна градина за семена 
- маточник клонови         

подложки 

 
1
9 
2 

 
 

 
170 
30 
13 

Б/ Генофонд от сортообразци 
- череши 
- вишни 
- сливи 
- ябълки 
-       ягоди 
-       малини 
-       круша 
-       къпина 
-       касис 
-       френско грозде 
-       бодливо немско грозде 
-       облепиха 
-       арония 
-       лозя 

 
5
2 
1
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 

 
185 
42 
91 

430 
156 
224 
32 
18 
81 
21 

9 
4 
1 

16 
 
     

ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САМОИЗДРЪЖКА 
 
ПРИХОДИ през 2018г. 

НАИМЕНОВАНИЕ Кг/бр. Лв. 
Череши  60 000 36 000 
Вишни 20 000 12 000 
Ябълки 136 000 54 400 
Сливи 3 000 900 
Овощен посад.м-л 4 000 16 000 
Ягоди, малини, касис, грозда и къпини  200 400 
Ягоди разсад  6 000 400 
Зърнени култури  14 000 4 200 
ОБЩО:  124 300 
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ПРИХОДИ през 2019г. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ Кг/бр. Лв. 
Череши  60 000 36 000 
Вишни 20 000 12 000 
Ябълки 140 000 56 000 
Сливи 5 000 1 500 
Овощен посад.м-л 5 000 20 000 
Ягоди, малини, касис, грозда и къпини  200 400 
Ягоди разсад  6 000 400 
Зърнени култури  5 000 1 500 
ОБЩО:  127 800 

 
ПРИХОДИ през 2020г. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ Кг/бр. Лв. 
Череши  60 000 36 000 
Вишни 25 000 15 000 
Ябълки 145 000 58 000 
Сливи 7 000 2 100 
Овощен посад.м-л 6 000 24 000 
Ягоди, малини, касис, грозда и къпини  200 400 
Ягоди разсад  6 000 400 
Зърнени култури  6 000  1 800 
ОБЩО:  137 700 

 
 
ПРИХОДИ през 2021г. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ Кг/бр. Лв. 
Череши  60 000 36 000 
Вишни 25 000 15 000 
Ябълки 150 000 60 000 
Сливи 10 000 3 000 
Овощен посад.м-л 7 000 28 000 
Ягоди, малини, касис, грозда и къпини  200 400 
Ягоди разсад  6 000 400 
Зърнени култури  6 000  1 800 
ОБЩО:  144 600 
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НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ:  
 
За издръжка 

ПОКАЗАТЕЛИ Проект 
2018 г. 

Проект 
2019 г. 

Проект 
2020 г. 

Проект 
2021 г. 

Постелен инвентар и облекло 4500 4500        4500 4500 
Материали 40 000 45 000 50 000 55 000 
Вода, горива и енергия 45 000 50 000 55 000 60 000 
Разходи за транспортни услуги 9 000 10 000 11 000 12 000 
Разходи за телекомуникационни 
и пощенски услуги 

6 000 6 500 7 000 7 000 

Други разходи за външни услуги 27200      28 000      29 000 30 000 
Текущ ремонт 3 000 5 000 5 000 6 000 
Платени данъци, мита и такси 
без осигурителни вноски за ДОО 
и ИЗОК 

6 000 6 000 6 000 6 000 

Командировки в страната 4 000 4 000 4 000 4 000 
Краткосрочни командировки в 
чужбина 

4 000 5 000 6 000 6 000 

Разходи за застраховки 22 000 22 000 22 000 22 000 
СБКО 9 000 10 000 11 000 12 000 

ОБЩО ЗА ИЗДРЪЖКА: 179 700 196 000 200 500 212 500 
 

За Осигурителни вноски от работодатели: 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Проект 
2018 г. 

Проект 
2019 г. 

Проект 
2020 г. 

Проект 
2021 г. 

Осигурителни вноски от 
работодатели 49200 54120 59532 65485 

Здравноосигурителни вноски от 
работодатели 20800 22880 25168 27684 

ОБЩО Осигурителни вноски 
от работодатели 70000 77000 84700 93169 

 
За заплати и възнаграждения на персонала: 

 
ПОКАЗАТЕЛИ Проект 

2018 г. 
Проект 
2019 г. 

Проект 
2020 г. 

Проект 
2021 г. 

Заплати и възнаграждения за 
персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения 

385000 423500 465800 512000 

Други възнаграждения и плащания 
за персонала     

За нещатен персонал нает по 
трудови                  правоотношения     
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За персонала по извънтрудови 
правоотношения 2500 3000 3500 4000 

Обезщетения по чл.220,222,224,334 
и 448 от КТ 44000 40000 10000 10000 

ОБЩО заплати и 
възнаграждения на персонала  431500 466500 479300 526000 

 
За капиталови разходи: 

 
ПОКАЗАТЕЛИ Проект 

2018 г. 
Проект 
2019 г. 

Проект 
2020 г. 

Проект 
2021 г. 

Основни ремонти     
1.Основни ремонти на сгради 10 000 5 000 5 000 5 000 
2.Основни ремонти на машини и 
съоръжения 5 000 5 000 5 000 5 000 

Придобиване на дълготрайни 
материални активи     

1.Придобиване на компютри и 
хардуер 10 000    

2.Друго оборудване, машини и 
съоръжения 20 000 30 000 30 000 30 000 
3.Програмни продукти 1 000    
ОБЩО капиталови разходи 46 000 40 000 40 000 40 000 

 
Общо финансови средства: 

 
ПОКАЗАТЕЛИ Проект 

2018 г. 
Проект 
2019 г. 

Проект 
2020 г. 

Проект 
2021 г. 

Собствени приходи  124 300 127 800 137 700 144 600 
Разходи     
За издръжка 179 700 196 000 200 500 212 500 
За заплати и възнаграждения на 

персонала  431 500 466 500 479 300 526 000 
За осигурителни вноски от 

работодатели 70 000 77 000 84 700 93 169 
За капиталови разходи 46 000 40 000 40 000 40 000 
Общо разходи: 727 200 779 500 804 500 871 669 
Трансфери: 602 900 651 700 666 800 727 069                               

 
 

С УВАЖЕНИЕ: 
                                                           /доц. д-р Илияна Кришкова/ 


