
 
СПРАВКА 

 
за  
 

по – важните научни и научно - приложни приноси на  
Доц. д-р Паномир Ценов 

 
 
1. Научни и научно-приложни приноси в научните трудове. 
 
Тема: Методи за съхранение, подобряване и ефективно 
използване на генетичните ресурси на копринената пеперуда, 
Bombyx mori L. 
 
Научни приноси: 
 
- Публикувани са научни доклади и монография за съхранението, 
подобряването и използването на генетичните ресурси на копринената 
пеперуда в България. Направен е пълен морфологичен анализ на 
признаците при породите от Генетичния фонд на копринената пеперуда, 
поддържан в ОСБЗ - Враца. Направена е фенотипна и генотипна 
характеристика на популациите от генофонда на копринената пеперуда. 
Представена е усъвършенствана методика за поддържане както на 
генофонда на популациите, така и на чистите линии, родителски форми на 
районираните в практиката хибриди на копринената пеперуда. 
Предложени са някои нови и усъвършенствани методи за селекция и 
подобряване на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда. 
Направени са изводи и препоръки за популяризиране мястото и ролята на 
генетичните ресурси на копринената пеперуда на България в световния 
обмен.  
 
- За първи път в България е установен хетерозисния ефект в F1 при 
признакът съдържание на фиброин /чиста коприна/ в пашкулната обвивка 
и типът на неговото унаследяване. Получената научна информация ще 
послужи като теоретична база за разработване на нови методи за селекция 
с цел повишаване съдържанието на фиброин в копринената обвивка. 
 
- Направен е анализ на състоянието и използването на генетичните ресурси 
в бубарството в страните от района на Черно, Каспийско море и Централна 
Азия. Под ръководството на Доц. д-р П. Ценов в 4 научни центъра, 
намиращи се в България, Азербайджан, Румъния и Узбекистан са изпитани 
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15 най-добри и разпространени в производството промишлени F1 хибриди 
буби от Азербайджан, България, Турция, Румъния, Украйна, Узбекистан, 
Китай, Италия, Япония и Южна Корея. Въз основа анализа на получените 
данни е разработена стратегия за съхранение и използване на генетичните 
ресурси и развитие на селекционната работа с копринената пеперуда в 
страните от Източна Европа и Централна Азия, приета от ФАО.  
 
Научно-приложни приноси: 
 
- За първи път в България са създадени 4 нови F1 хибрида буби, 
характеризиращи се с особени признаци: ларви с черна /бархетна/ окраска 
и жълти пашкули /(Супер 1 х Хеса 2) x Ps/, ларви със зебровидна окраска и 
златистожълти пашкули /(Супер 1 х Хеса 2) x RG 90/, с розов цвят на 
пашкула /(Супер 1 х Хеса 2) х Е-27/ и със зелен цвят на пашкула /(Супер 1 
х Хеса 2) x China/ и обратните кръстоски. Новите хибриди буби биха могли 
да се използват и за промишлено отглеждане тъй като притежават средно 
висока продуктивност, а хибрида (Супер 1 х Хеса 2) x RG 90 – сравнително 
висока. Новите хибриди са внедрени в производството и от тях досега са 
произведени и реализирани у нас и в чужбина над 500 кутийки бубено 
семе. 
 
- Съвместно с гръцки учени е проведено сравнително изпитване в Гърция 
на българските хибриди Супер 1 х Хеса 2, Враца 35 х Мерефа 2 и техните 
реципрочни кръстоски, при което е установено, че същите демонстрират 
сравнително високи стойности по основните биологични признаци на 
бубите и технологични признаци на пашкулите и копринената нишка. Въз 
основа на тези резултати е препоръчано на гръцките фирми, 
производители на пашкули да използват българските хибриди и реално, 
през последните 5 години ОСБЗ – Враца ежегодно изнася в Гърция 
значителни количества хибридни бубени семена. 
 
- Съвместно с египетски учени е проведено сравнително изпитване в 
Египет на 18 български F1 хибриди, при което е установено, че хибрида 
(АСхВраца35) х Мерефа2 и реципрочната кръстоска е показал най - високи 
стойности по основните биологични признаци на бубите и технологични 
признаци на пашкулите и копринената нишка. Въз основа на тези 
резултати е препоръчано на египетските фирми, производители на 
пашкули да използват българските хибриди. Понастоящем ОСБЗ – Враца 
изнася хибридно бубено семе в Египет. 
 
- За първи път в България са изпитани 4 нови F1 хибрида буби от типа 
партеноклон х порода. Установено е, че те се характеризират с по-висока 
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люпимост на бубеното семе, по-къс ларвен период, жизненост на бубите и 
продуктивност на пашкули и сурова коприна, съпоставими с контролата. 
 
 
Тема: Нови и усъвършенствани методи за селекция на 
толерантни към неблагоприятни условия на отглеждане 
породи и хибриди на копринената пеперуда, Bombyx mori L. 
 
 За първи път в България са проучени възможностите за използване в 
селекцията на тропически поливолтинни породи буби с цел повишаване 
толерантността на копринената пеперуда към отглеждане при 
неблагоприятни условия и стрес фактори. Наред с високата си жизненост 
поливолтинните породи обаче са ниско продуктивни, с цветни пашкули, 
коприната им е с ниско качество и снасят висок процент недиапаузиращи 
яйца, което изисква разработването на специфични методи за селекция.  
 Целта на новите селекционни методи е затвърждаване в потомството 
на високата толерантност към неблагоприятни условия на отглеждане, 
характерна за тропическите породи като същевременно новосъздадените 
популации да имат бял цвят на пашкулите, сравнително висока 
продуктивност и да снасят висок процент диапаузиращи яйца.  
 
Научни приноси: 
 
 При хибриди между високопродуктивни белопашкулни български 
монобиволтинни и тропически поливолтинни породи с цветни пашкули, за 
първи път в България е установено следното: 
 
- В кои поколения би могло да се отберат пашкули с чисто бял цвят за 
целите на селекцията, без опасност от разпадане по този признак.  
 
- Унаследяването на най-важните качествени и количествени признаци. 
  
- Унаследяването на признаците пенетрантност и експресивност на гените 
на волтинизма npnd /непигментирано и недиапаузиращо яйце/ и pnd 
/пигментироно, но недиапаузиращо яйце/.  
 
- Хетерозисният ефект в F1 по отношение стойностите на най-важните 
количествени селекционни признаци.  
 
 Посочените по-горе научни приноси създадоха теоретичната основа 
за разработване на метод за селекция на толерантни към неблагоприятни 
условия на отглеждане породи и хибриди буби посредством използване на  
тропически поливолтинни породи. 
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- Доказано е, че активността на ензима лизоцим в хемолимфата на здравите 
буби не може да бъде използвана като признак за отбор на индивиди, 
породи и хибриди, устойчиви към заболявания и стрес фактори. 
 
- Доказано е, че у някои белопашкулни, сравнително високопродуктивни 
монобиволтинни породи буби е налице генетично детерминирана 
толерантност към неблагоприятни условия на отглеждане, което осигури 
теоретичната основа за разработване на оригинален метод за селекция на 
породи и хибриди буби с висока толерантност към неблагоприятни 
условия на отглеждане, посредством тестиране при провокационен режим. 
 
Научно-приложни приноси: 
 
- За първи път в България е разработен оригинален метод за селекция на 
породи буби с висока толерантност към неблагоприятни условия на 
отглеждане, посредством използване на тропическа поливолтинна порода. 
Методът е внедрен в селекционната работа с копринената пеперуда.  
 
- Използвайки този метод са създадени три нови породи /ВБ1, СБ1 и ХБ2/, 
две от тях са компоненти на новия тетрахибрид ВБ1хВраца35 х 
ХБ2хМерефа2 и обратната кръстоска, който е признат и утвърден от МЗХ 
през 2011 г.  
 
- За първи път в България е разработен оригинален метод за селекция на 
породи буби с висока толерантност към неблагоприятни условия на 
отглеждане, посредством тестиране при провокационен режим. По този 
метод са отбрани и селекционирани 5 породи буби, които са изпитани като 
компоненти на F1 хибриди. Методът е внедрен в селекционната работа с 
копринената пеперуда.  
 
- Използвайки този метод са създадени трите нови F1 хибрида буби 
Хеса1хКК х Гергана2хВеслец2, АСхКК х Гергана2хВеслец2 и КК х Свила 2 и 
обратните кръстоски, признати и утвърдени от МЗХ и защитени със 
сертификати от Патентно ведомство. Хибридите са внедрени в 
производството и от тях досега са произведени и реализирани у нас и в 
чужбина над 8000 кутийки бубено семе.  
 
- Изходните форми на създадените тетрахибриди се характеризират също 
така със сравнително висока продуктивност, съчетана с толерантност към 
неблагоприятни условия на отглеждане, което осигурява както високи 
добиви на елитни племенни пашкули така и висок добив на бубено семе от 
1 kg пашкули. 
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Тема: Нови и усъвършенствани методи за селекция на 
маркирани по пол породи и хибриди на копринената 
пеперуда, Bombyx mori L. 
 
Научни приноси: 
 
- За първи път в България е установено унаследяването на качествените и 
количествените признаци и проявите на хетерозисен ефект при двойни и 
четворни хибриди между маркирани по пол в стадият ларва породи буби, в 
резултат на което е разработена схема за хибридизация при която 
родителите на хибридите са винаги маркирани, с цел улесняване 
разделянето по пол. 
 
- Доказано е, че при хибридите между маркирани по пол на стадии ларва 
породи винаги когато майчината форма има свързана с пола зебровидна 
окраска потомството е маркирано по пол, като женските индивиди са със 
зебровидна окраска.  
 
- Доказано е, че при маркирани по пол в стадият ларва породи съществуват 
съществени различия от немаркираните породи буби по отношение 
стойностите на признаците в зависимост от пола.  
 
Научно-приложни приноси: 
 
- За първи път в България е разработен метод за селекция на нови 
маркирани по пол на стадия ларва породи буби, аналози на вече утвърдени 
родителски форми на промишлени хибриди посредством обратни 
последователни кръстосвания. По този метод са създадени 5 нови 
маркирани по пол на стадия ларва породи, изходни форми на промишлени 
F1 хибриди.  
 
- За първи път в България са създадени маркирани по пол в стадия ларва 
породи от типичен японски тип /удължена форма на пашкула с прехват/ и 
типичен китайски тип /овална форма на пашкула/, което ги прави 
подходящи за директна промишлена хибридизация. 
 
- За първи път в света е разработен оригинален метод за поддържане на 
маркирани по пол породи, като аналози на високопродуктивни не 
маркирани породи, който позволява поддържането на по-висока жизненост 
и продуктивност на маркираните по пол породи и спестява средства за 
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развъдната работа. Методът е внедрен в селекционната работа с 
копринената пеперуда.  
 
- Селекциониран е първият в България тетрахибрид СН1хИва1 х 
Маги2хНова2 и обратната кръстоска, получен от 4 маркирани по пол в 
стадия ларва породи буби. Новият високопродуктивен и маркиран по пол 
F1 хибрид е изпитан от ИАСАС, утвърден със заповед на МЗХ и защитен 
със сертификат от Патентно ведомство. Хибридът е внедрен в 
производството и от него досега са произведени и реализирани у нас и в 
чужбина над 5000 кутийки бубено семе. От 2007 г. за първи път в България 
започна редовно промишлено производство на бубено семе от маркиран по 
пол в стадия ларва F1 хибрид. 
 
- За първи път в България е разработен оригинален метод за селекция на 
маркирани по пол по цвят на пашкула породи буби. Методът е внедрен в 
селекционната работа с копринената пеперуда.  
 
- Използвайки този метод за първи път в България са създадени две нови 
маркирани по пол на стадият какавида породи, при които женските 
индивиди са с жълт цвят на пашкула, а мъжките – с бял. 
Породите имат следните характеристики: 
Лим 1- ларви с окраска, женските пашкули са със златистожълт цвят, а 
мъжките са снежнобели, формата на пашкула е удължена с лек 
прехват./японски тип/. 
Леа 2- ларви без окраска, женските пашкули са със сламестожълт цвят, а 
мъжките са снежнобели, формата на пашкула е овална /китайски тип/. 
Наред с това, че са маркирани по пол по цвят на пашкула двете нови 
породи са от типичните японски и китайски тип, което ги прави 
подходящи за директна промишлена хибридизация. 
 
- Използвайки новоселекционираните маркирани по пол в стадиите ларва и 
какавида породи е създаден първият в България тетрахибрид Лим 1 
(маркирана по пол на стадии какавида) х Ива 1 (маркирана по пол на 
стадии ларва) х Леа 2 (маркирана по пол на стадии какавида) х Нова 2 
(маркирана по пол на стадии ларва) и обратната кръстоска, при който и 
двата изходни родителски хибрида (Лим1 х Ива1 и Леа 2 х Нова 2) са 
маркирани по пол на стадия какавида, което води до снижаване с 92 % 
разходите на труд по разделянето на родителските индивиди по пол, с 
27 % снижаване разходите на труд през време на папионажа, а разделянето 
по пол е 16 пъти по – бързо в сравнение с разделянето на какавиди, 
извадени от разрязаните пашкули /традиционният метод за разделяне по 
пол/. Установено е, че жълтият цвят на суровата коприна, получена от 
женските пашкули се елиминира изцяло посредством стандартното 
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изваряване и избелване на коприната. Новият маркиран по пол 
тетрахибрид е преминал успешно двугодишното изпитване в системата на 
ИАСАС. 
 
- От 2010 г. за първи път в България започна редовно промишлено 
производство на бубено семе от маркиран по пол по цвят на пашкула F1 
хибрид. 
 
 
Тема: Нови и усъвършенствани методи за производство на 
бубено семе от копринената пеперуда, Bombyx mori L. 
 
Научни приноси: 
 
- Установена е продължителността на диапаузния период при зимуващо 
бубено семе, както и периодът за съхранение на зимуващото бубено семе 
при ниска температура (2 – 3 о С), достатъчен за прекъсване на диапаузата. 
 
- Доказано е, че режимът за естивация и зимуване на бубеното семе би 
могъл да се пригажда към нуждите на семепроизводството, независимо по 
кое време на годината са снесени яйцата.  
 
Научно-приложни приноси: 
 
 
- Разработен е метод за производство на бубено семе за повторни 
бубохранения без третиране със солна киселина, който се основава на 
специален режим за инкубация и отглеждане на ларвите – родители, както 
и подбор на породи с висок процент биволтинна кръв. 
 
- Установени са сроковете на стопанска годност при бубени семена, 
произведени по различни методи.  
 
- За първи път в България са разработени следните два нови метода за 
производство на бубено семе: 1) ускорено зимуване на яйцата с цел 
прекъсване състоянието на диапауза и производство на бубено семе, годно 
за излюпване през периода от м. декември до м. април; 2) бубено семе, 
произведено от есенно бубохранене и съхранявано при специален режим, с 
цел отглеждане на бубите през лятото и есента на следващата година. 
 
- Разработени са два метода за целогодишно осигуряване на бубени семена 
от черничевата копринена пеперуда, които са внедрени в бубеното 
семепроизводство. 
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Тема: Нови и усъвършенствани технологии за хранене, 
отглеждане на бубите, производство и преработка на 
пашкули. 
 
Научни приноси: 
 
- Установено е количеството погълнат и смлян от бубите черничев лист, 
степента на изяждане и смилаемостта на храната при чисти породи, както 
и проявите на хетерозис в F1 по отношение на тези признаци.  
 
- Установени са проявите на хетерозис в F1 при отглеждане на бубите при 
провокационен режим, както и типа на унаследяване на толерантността 
към неблагоприятни условия на отглеждане, изразена с признаците 
жизненост на бубите и добив на пашкули от една кутийка бубено семе.  
 
- Установен е балансът на сухото вещество и азотът, получени от 1 dka 
черничево насаждение, химичния състав на раличните отпадъци от 
бубохраненето, както в суров вид, така и компостирани. Тези данни служат 
като теоретична основа за разработването на безотпадъчни технологии за 
производство на пашкули и естествена коприна. 
 
- Доказано е, че когато черничевите листа са замърсени с тежки метали те 
не се отлагат в коприната, но отпадъците от бубохранене не трябва да се 
използват, защото има следи от тежки метали в тях. Тези данни служат 
като теоретична основа за разработването на технологии за отглеждане на 
буби и производство на пашкули в райони, замърсени с тежки метали. 
 
Научно-приложни приноси: 
 
- Установен е оптималният срок за началото на пролетното бубохранене, 
при който през пета възраст от развитието си ларвите изяждат и смилат 
най – голямо количество сухо вещество.  
 
- Изпитани и предложени за внедряване в практиката са нови методи за 
оценка на пашкулите, водещи до стимулиране производителите на 
висококачествена продукция.  
 
- Разработена и внедрена в практиката е подобрена, трудоспестяваща 
технология за отглеждане на буби. Установено е, че при тази технология 
добивът на сурови пашкули от една кутийка при отглеждане на чисти 
породи е 33,75-35,10 kg и разходите на труд за производството на 1 kg 
сурови пашкули възлизат на 2.97 h, а разходите на труд за отглеждане на 
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една кутийка буби – 103.91 h. За сравнение при традиционните технологии, 
използвани за отглеждане на бубите досега в България разходите на труд 
за производството на 1 kg сурови пашкули са 3.94 – 5.63 h и за отглеждане 
на една кутийка – 122.79 – 164 h. Следователно подобрената технология 
води до снижаване разходите на труд за производството на 1 kg сурови 
пашкули с 24.62 – 47.25 % и разходите на труд за отглеждане на една 
кутийка буби с 15.38 – 36.64 %. Технологията е внедрена в производството. 
 
- Разработена е технология за свилоточене, изваряване и багрене на 
естествена коприна и производство на прежда, подходяща за изработване 
на ръчни и машинни плетива. Технологията е внедрена в производството. 
 
- За първи път в България е създадена оригинална изкуствена храна за 
отглеждане на буби през целия ларвен период и производство на пашкули, 
които не се отличават съществено от тези, получени при хранене на бубите 
с черничеви листа. Посредством новата храна е възможно отглеждането на 
буби по всяко време на годината и по такъв начин се преодолява сезонният 
характер на бубарството. Храната е внедрена в производството през 2010 и 
2011 г., като от нея досега са произведени и реализирани на пазара /САЩ, 
Великобритания, Швейцария, Испания и др./ над 2.5 тона. 
 
 
Тема: Стратегии и концепции за развитие на бубарството в 
България и Европа. 
 
- Разработени и приети от ФАО са стратегии за възраждане и развитие на 
бубарството и малките копринарски предприятия в страните от района на 
Черно, Каспийско море и Централна Азия. 
 
- Разработена и приета от ФАО е регионална стратегия за страните от 
Европа, Африка, Близкия Изток и Централна Азия, както и глобална такава 
за развитие производството на ръчно изработени изделия от естествена 
коприна. 
 
- Направен е анализ за състоянието на селекционната работа с копринената 
пеперуда в България и е разработена стратегия за бъдещото и развитие.  
 
- Разработена е стратегия за развитие на бубарството в страните от района 
на Черно, Каспийско море и Централна Азия, базирана върху 
разнообразяване на продуктите от бубарското производство. 
 
- Разработени са стратегии за възстановяване и развитие на бубарството в 
България. 
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- Направен е анализ на състоянието и тенденциите за използване на 
черницата и копринената буба за не-текстилни цели. Направени са 
препоръки за развитие използването на продуктите от бубарството за не-
текстилни цели в страните от Балканския полуостров.  
 
 
2. Намерени цитирания в научни трудове на научни 
публикации с автор и съавтор Доц. д-р Паномир Ценов.  
 
Намерени са общо 46 цитирания, от които 42 в международни и 
чуждестранни научни издания. 
 
 
3. Участие и ръководство на научноизследователски проекти. 
 
Доц. д-р П. Ценов е участвал в: 
 

 9 научноизследователски проекта, финансирани от ССА, на 3 от 
които е бил ръководител. 

 9 научноизследователски проекта, финансирани от НФ “Научни 
изследвания”и фонд СТП при МОН и Министерството на 
промишлеността, на 4 от които е бил ръководител. 

 2 проекта, финансирани от ФАО, на които е бил ръководител. 
 18 международни научни проекта за съвместна изследователка 
дейност на двустранна основа, на 15 от които е бил ръководител. 

 
 
4. Признати и защитени със сертификати нови хибриди 
копринена пеперуда с автор и съавтор Доц. д-р Паномир 
Ценов. 
 
Хибрид: ККхХеса1 х Веслец2хГергана2 и обратната кръстоска 
 
Хибрид: ККхАС х Веслец2хГергана2 и обратната кръстоска 
 
Хибрид: СН1хИва1 х Маги2хНова2 и обратната кръстоска 
 
Хибрид: КК х Свила2 и обратната кръстоска 
 
Хибрид: ВБ1хВраца35 х ХБ2хМерефа2 и обратната кръстоска 
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5. Ръководство на докторанти от Доц. д-р Паномир Ценов 
 

Докторант: Юлиян Рангелов Лазаров 
Тема на дисертацията: „Проучване възможности за селекция на 
толерантни към неблагоприятни условия на отглеждане породи и хибриди 
на копринената пеперуда (Bombyx mori L.)”  
 
Докторант: Красимира Любенова Аврамова 
Тема на дисертацията: „Възможности за целогодишно осигуряване на 
бубени семена от черничевата копринена пеперуда Bombyx mori L.” 
 
И двамата докторанти са защитили успешно десертациите си. 
 
6. Други 
 
2000 г. - 2002 г.: Национален директор за България на проект 
TCP/BUL/0065 “Възстановяване на бубарството”, финансиран от 
Международната организация по прехрана и земеделие, ФАО.  
 
2005 г. и досега: Председател на “Черноморско – Каспийско – Централно 
азиатска асоциация по коприната” (БАКСА), обединяваща 15 държави от 
Европа и Централна Азия (www.bacsa-silk.org). 
 
2003 г. – 2006 г.: Извънщатен международен консултант към ФАО, 
Департамент по хранителни и земеделски индустрии, Рим, Италия с мисии 
в Италия, Турция, Грузия, Азербайджан и Узбекистан.  
 
2002 - 2008 г.: Член на международна експертна група по генетичните 
ресурси в бубарството при ФАО, включваща специалисти от Япония, Ю. 
Корея, Китай, Индия, Франция и Италия. 
 
2006 - 2008 г.: Член на международна експертна група към ФАО по 
развитие производството на “hand made” копринени изделия и развитие на 
малките копринарски предприятия.  
 
2002 г. и досега: Член на редакционната колегия на индийското научно 
списание Bulletin of Indian Academy of Sericulture. 
 
2007 г. и досега: Член на редакционната колегия на международното 
научно списание по бубарство Sericologia, което се издава във Франция. 
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2010 г. и досега: Член на редакционната колегия на международното 
научно списание Agrarian - Economic Science and Technologies, издавано в 
Грузия. 
 
2011 г. и досега: Съветник по науката, Silk Society of India. 
 
През целия си научен стаж самостоятелно и в съавторство е публикувал 
189 научни труда, от които 59 в чуждестранни научни списания и 
международни научни конференции в чужбина, 9 книги и монографии, от 
тях две в чужбина. 
След заемане на академичната длъжност доцент е публикувал 145 научни 
труда, от които на 59 е водещ автор и 52 от тях са публикувани в чужбина, 
9 книги и монографии, от тях две в чужбина.  
Има публикувани и значителен брой научно популярни статии. 
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