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ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУТ ПО 
ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – КОСТИНБРОД 

 
Предложена от доц. д-р Мая Игнатова 

 
Институтът по животновъдни науки – Костинброд е  част от 

структурата на Селскостопанска академия. Създаден е през 1950 г. 
като организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща 
и спомагателна дейност в областта на животновъдството. 
Развитието на Института през годините преминава през различни 
структурни и организационни промени, но през целия период на 
своето съществуване Институтът по животновъдни науки – 
Костинброд играе важна роля в животновъдната наука и практика в 
нашата страна. 

 
Научно-изследователска дейност 
 
Научно-изследователската дейност в Института по 

животновъдни науки-Костинброд обхваща следните основни 
направления: биохимия и физиология, репродукция, хранене, 
генетика на селскостопанските животни, екология и качество на 
животинската продукция, както и изследвания в областта на 
отделни отрасли в животновъдството – овцевъдство, 
говедовъдство, птицевъдство, коневъдство, зайцевъдство и 
пчеларство. В съответствие с тези научни направления е изградена 
и структурата на специализираната администрация на Института, 
съставляваща девет научни отдела. 

 
 Биохимия и физиология на селскостопанските животни 
 Отделът по „Биохимия и физиология на селскостопанските 

животни” в ИЖН-Костинброд е единственото в ССА научно звено за 
биохимични и физиологични изследвания при селскостопанските 
животни и птици.  

Основните изследователски направления на отдела са 
свързани с проучвания на стреса при селскостопанските животни и 
птици. Тези проучвания са насочени към етологията на 
селскостопанските животни и птици при нормални и стресови 
условия на средата, възможностите за редуциране на стреса и 
укрепване на имунния статус чрез използване на хранителни 
добавки, оценка на надеждността на масово използване на нови 
маркери на стрес за съответните категории животни и птици. 
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Друга важна насока на изследванията е хуманното отношение 
към селскостопанските животни и птици (Animal welfare) и 
разработване на критерии за оценка на физиологичния комфорт на 
животните и птиците при всяка конкретна технология на отглеждане. 

 
Репродукция на селскостопанските животни 
В отдела по репродукция се работи в две основни направления: 
• ембриотрансфер - разработват се методи за активация на 

яйцеклетки чрез използване на различни стимули (химични, 
физични и др.), изолиране на стволови клетки от ембриони и 
фетални органи, както и in vitro оплождане на яйцеклетки от 
различни видове животни. Съвместно с други институти се 
работи върху методи за интрацитоплазматично оплождане с 
използване на гамети в различни стадии, както и върху 
различни методи за криоконсервация на яйцеклетки и 
ембриони. 

• изкуствено осеменяване - изследва се влиянието на 
определени химични вещества и витамини върху 
преживяемостта на размразена семенна течност от бици. 
Работи се по практическите аспекти на изкуственото 
осеменяване главно при овце, като се изследват различни 
среди за съхранение на свежа семенна течност. 
 
Хранене на селскостопанските животни и технология на 
фуражите 
Основните направления, обект на изследвания в отдела по 

хранене, са следните:  
• Установяване химичния състав и оценка на хранителната 

стойност на основните фуражи, пасищни и ливадни 
треви. 

• Проучвания върху потребностите от основните 
хранителни вещества при преживни и непреживни 
животни.  

• Разработване на системи на хранене, съобразени с 
продуктивното направление и осигуряващи получаването 
на органични животински продукти. 

• Оптимизиране храненето на селскостопанските животни 
с оглед намаляване замърсяването на околната среда и 
отделянето на вредни емисии. 

• Технологични обработки на различни фуражи и добавки 
при храненето на преживни и непреживни животни, 
домашни любимци, зайци, птици и др.. 
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Екология и качество на животниската продукция 
Изследванията в областта на екологията и качеството на 

животинската продукция през последните години се свеждат до: 
• Анализ на качествените параметри на мляко и месо. 
• Газохроматографски анализ на мастнокиселинния състав 

на месо и месни продукти; 
• Оценка на окислителната стабилност на месо и месни 

продукти. 
• Определяне изменчивостта на организма на 

селскостопанските животни под въздействието на екологичните 
фактори. 

• Оценка на адаптивната реакция на животните към 
факторите на околната среда. 

 
 Генетика 
 В отдела по генетика се провеждат научни изследвания за 
оценка на генетичното разнообразие в породи селскостопански 
животни, посредством микросателитни маркери и икономически 
анализ.   Получените молекулярни данни от тези изследвания, 
характеризират структурата на породите, генетичните дистанции 
между тях и нивото на инбридинга, с цел определяне приноса на 
породите в генетичното разнообразие. 
 Разработват се адекватни стратегии за съхранение на 
генетичните ресурси в животновъдството чрез използване на 
резултати от икономически анализ при различни системи на 
отглеждане и оценка на генетичния принос на породите. 
 
 Говедовъдство 

Научно-изследователската дейност на отдел “Говедовъдство” 
е тясно свързана с етапите на развитието на говедовъдството в 
страната. Провеждат се  задълбочени проучвания и изследвания в 
теоретичен и научно-приложен аспект в следните направления: 
породообразуване, породоусъвършенстване, развъждане и 
селекция, технологии за производство на краве мляко и говеждо 
месо. 
 В отдела се разработват проекти за биологично и 
екологосъобразно отглеждане на говеда. Изследват се и се 
разработват съвременни технологии за отглеждане на млечни 
крави, технологични решения за отглеждане на телета през 
млечния период, системи за отглеждане на женски телета и юници 
за разплод, ефективни системи за пасищно отглеждане на 
специализирани месодайни породи; 
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 Овцевъдство 
В настоящия момент научната дейност на отдела по 

овцевъдство е насочена главно към: 
• Развъждане, селекция, репродукция, технология на 

отглеждане в съответствие с  Добрите Фермерски Практики. 
• Разработване и прилагане на съвременни селекционни 

критерии и усъвършестване на методите за контрол на 
продуктивността. 

• Контрол на продуктивността, бонитировка, съставяне на 
случен план, провеждане на случна и агнилна кампания, 
водене на племенни книги. 

• Изпитване на различни схеми за повишаване на 
плодовитостта на овцете. 

• Оценка продуктивността на овцете (месо, мляко и вълна), 
състав и свойства на млякото, морфологична характеристика 
на вимето, екстериорни измерения. 

• Окачествяване на овце in vivo и на кланични трупове по 
системата (S)EUROP.  

• Физиология и ендокринология на репродукцията на овце, 
асистирана репродукция (синхронизация на еструса, 
ултразвуково изследване на репродуктивната система), 
методи за увеличаване на плодовитостта чрез негенетични 
фактори. 

• Проучване на различни аспекти на храненено върху 
подуктивността на овцете. 

• Оценка ефекта на някои фактори върху количествените и 
качествени признаци. Разработване на  системи за 
съхранение на генетичните ресурси и поддържане на 
уникалното биоразнообразие от местни породи овце 
застрашени от изчезване.  

• Разработване на технологии за отглеждане на различни 
категории овце и за биологично производство на овцевъдна 
продукция. 

 Птицевъдство 
Основните направления на изследователската работа в 

областта на птицевъдството са следните: 
 Поддържане и усъвършенстване на линиите птици от 
Националния генофонд, съхранявани в Инситтута. 

 Разработване на селекционни програми за разплодни птици. 
 Разработване на критерии за ранна преценка и отбор на 
разплодни петли. 

 Проучване качеството на яйцата.  
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 Специални отрасли 
 Коневъдство 
 Научно-изследователската дейност включва: 
 Характеристика на биологичните особености и стопанските 
качества на развъжданите у нас породи коне. 

Установяване на фенотипното и генетично разнообразие на 
различните селекционни признаци, които служат за повишаване на 
ефекта от селекцията. 

Разработване на система за комплексна оценка на коне за 
разплод от развъжданите в страната полукръвни породи. 

Разработване на способи за съхранение, развитие и 
реализация на наличния генофонд от основните породи коне, 
развъждани в  България.  
 Пчеларство 

Основните направления на научно-изследователската дейност 
са съсредоточени главно в следните области: 

• Селекция и подобряване на местната порода пчели. 
• Технология на отглеждане и използване на пчелните 

семейства и производството на пчелни майки.  
• Проучване и паспортизация на медоносната 

растителност. 
• Проучвания върху състава, свойствата, технологичната 

преработка, стандартизацията и контрола на качеството 
на пчелните продукти.  

Зайцевъдство 
През последните години научната работа в зайцевъдството е 

съсредоточена върху следните основни направления: 
- характеристика на някои репродуктивни показатели при 

различни методи за стимулиране на половия цикъл  при 
Калифорнийския и Белия новозеландски заек в Република България 

- изследвания на влиянието на различни добавки към фуража 
върху продуктивността и здравословното състояние на различни 
категории зайци.  

 
Посоченото по-горе, макар и схематично, дава представа за 

широкия обхват и многообразието на научните изследвания, 
провеждани в Института по животновъдни науки – Костинброд, 
които го характеризират като едно мащабно научно звено в 
системата на ССА. Тематиката, застъпена в тези научни 
направления е в съответствие с тенденциите и приоритетите на 
развитие на българското животновъдство.  

Бъдещите научни изследвания в Института трябва да следват 
тази посока за да способстват за намиране на решения на 
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проблемите, свързани с глобалното затопляне и промяната на 
климата, кризата в производството на храни и фуражи, изчезващото 
биоразнообразие, както и тези, свързани със стратегическите 
задачи пред животновъдната наука, а именно: 
- Разработване на технологии за биологично производство на 

висококачествена животинска продукция, отговаряща на 
европейските стандарти;  

- Разработване на нови и усъвършенстване на съществуващите 
селекционни програми за отделните породи; 

- Прилагане на репродуктивни методи за интензифициране на 
селекцията, трансфер на ембриони, използване на in vitro 
получени ембриони за стоково производство и повишаване 
плодовитостта при селскостопанските животни; 

- Създаване на хибридни комбинации стокови птици за малки 
стопанства и екологични ферми в месодайно направление и 
усъвършенстване на методите за отглеждане на пчели и буби;  

- Изграждане на модели за оползотворяване на природни 
суровини и отпадни материали от земеделието и хранителната 
промишленост; 

- Разработване на национални правила и изисквания, 
съответстващи на европейска добра практика за производство на 
екологична животинска продукция; 

- Нови фуражни култури и добавки при храненето на животните; 
- Изграждане на системи за производство на биологична 

животинска продукция в планинските екосистеми и приложение 
на стандартите за безопасна животинска продукция; 

- Създаване  на модули за изграждане на ферми с различен 
капацитет, подходящи за отделните агроекологични райони, 
определяне на подходящи породи, хибриди и системи на хранене 
с екологични фуражи. 
 

Научните изследвания в Института трябва да бъдат 
съобразени и с изискванията и стратегическите цели, които поставя 
пред българското и европейско земеделие Общата селскостопанска 
политика на ЕС в периода до 2020 г., свързани с: производството на 
животниски продукти при спазване на високи стандарти за опазване 
на околната среда, хуманно отношение към животните, грижа за 
общественото здраве и пр.; устойчиво управление на природните 
ресурси и на дейностите, свързани с промените в климата. 

В тази връзка има какво да се направи по отношение 
тематичната насоченост на изследванията в ИЖН. Важно е да се 
използват максимално усилията на учените за комплескно 
решаване на даден проблем чрез поставяне на точно дефинирани 
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цели, да се разработват проекти по важни, значими проблеми и не 
на последно място, такива, които да бъдат приложими в практиката. 
Необходимо е при разработването и изпълнението на научните 
проекти да се обединят учени не само от различните отдели в 
Института, но и колеги от други институти към ССА, от ВУЗ и т.н. 
Така от една страна ще се постигне цялостно решаване на дадения 
проблем, а от друга ще се избегне дублирането на тематиката 
между отделните институти и университети. 

Кадрови потенциал, академично развитие на учените 
В ИЖН-Костинброд в момента работят 111 служители и 

работници. От тях 32 са научни работници – четирима професори, 
13 доценти, 8 главни асистенти и 7 асистенти. Доктори на науките са 
двама, а с образователната и научна степен – 22. В момента 
възрастовата стуктура на учените показва, че 28% от учените в 
института са до 35-годишна възраст, а над 60 г. са 31%.  

В ИЖН - Костинброд работят и добре подготвени и 
квалифицирани специалисти и технически персонал – 11 
зооинженери, 4 химика, един агроном, един еколог, 12 специалисти 
техници. 

През последните години в Института постъпиха 10 млади 
учени. За съжаление на не малък брой от обявените конкурси за 
асистенти и докторанти не се явяват кандидати. В същото време 
през последните години бяха пенсионирани повече от десет 
доцента и професори от Института, напуснаха четирима асистенти, 
а на тяхно място не се обявяват нови конкурси.  

Необходимо е в бъдеще да се активизира дейността по 
привличане на млади хора като докторанти и асистенти в Института. 
Безспорно отливът от науката на младите специалисти се дължи на 
редица причини, на първо място от които е ниското заплащане. 
Това донякъде би могло да се компенсира чрез някои социални 
придобивки (предоставяне на служебно жилище), а също чрез 
осигуряване на условия за разработване и защита на докторска 
дисертация в срок, възможности за кариерно развитие, включване в 
проекти с външно финансиране, специализации в чужбина и т.н. 
Необходимо е активно да се търси съдействие от съответните 
висши учебни заведения за намиране на млади хора, които 
проявяват интерес към науката и желание да се занимават с тази 
дейност. 

Институтът по животновъдни науки - Костинброд има 
програмна акредитация за обучение в образователната и научна 
степен „доктор” по седем докторски програми:  
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• Хранене на селскостопанските животни и технология на 
фуражите  

• Развъждане на селскостопанските животни, биология и 
биотехника на размножаването  

• Говедовъдство и биволовъдство  
• Овцевъдство и козевъдство  
• Птицевъдство  
• Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели и др.)  
• Физиология на животните и човека. 

Това е важно предимство, което осигурява възможност за 
развитие на научния потенциал на Института и за привличане на 
нови кадри.  

В тази връзка трябва да споменем и включването на всички 
млади учени от Института в целевата група по проект BG051РО001-
3.3.06-033 „Подкрепа за развитието на млади учени и 
постдокторанти в ИЖН-Костинброд” на обща стойност 196 793,98 
лева по ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема за 
безвъздмездна финансова помощ BG051РО001-3.3.06 „Подкрепа за 
развитието на докторанти, специализанти и млади млади учени”, 
което дава възможност за подпомагане на тяхната изследователска 
работа и развитие. 

По отношение на академичното развитие на учените в 
момента в Института през последната година не са обявявани 
конкурси за заемане на академични длъжности. Трима от младите 
учени успешно защитиха дисертации  за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор”, един е зачислен в 
самостоятелна форма на обучение за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор”, а останалите от 
асистентите работят по подготовка на дисертационите си трудове, 
след като на разширени съвети със специалисти от съответните 
научни направления са разгледани и приети методики за 
провеждане на изследванията. Тук трябва да отбележа, че тази 
практика трябва да продължи и занапред, тъй като тя дава 
възможност задълбочено и компетентно да се обсъдят 
предвидените теми, включените експерименти, да се даде оценка 
на актуалността и дисертабилността на проблемите, които се 
решават с конкретния дисертационен труд, което е полезно за 
развитието на един млад учен. 
 
 Международно сътрудничество 
 

Участието на  Института по животновъдни науки в 
международната  научноизследователска  мрежа се изразява чрез 
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реализиране на  научна  мобилност на  учените от Института, чрез 
участие в двустранни сътрудничества, чрез разработването на 
съвместни проекти, чрез членства в световни 
научноизследователски институции.  

Институтът по животновъдни науки  работи като координатор и 
партньор по програмите на Европейския съюз - COST, SEE 
ERA.NET, ETP, EUREKA, FP7 и др. Наши партньори са Сърбия, 
Румъния, Гърция, Турция, Македония, Австрия, Франция. Проектите 
допринасят за осъществяване на научни и образователни 
инициативи, обмен на  учени, осигурява се и модерно техническо 
оборудване на лабораторната база. Учени от Института участват 
като оценители на европейски проекти. Институтът по 
животновъдни науки  организира и участва в ежегодни  
международни научни прояви  по актуални проблеми на 
животновъдната наука, инициатор е на множество семинари и 
конференции, в които наши учени се срещат със значими 
представители на науката от други държави.  
  Институтът по животновъдни науки има индивидуално 
членство в  авторитетните международни организации  ISOFAR 
(International Society of Organic Agriculture Research), ESDAR 
(European Society for Domestic Animal Reproduction) и ESVP 
(European School of Veterinary Pathology), както и колективо членство 
в международните мрежи Agrifoodresearch.net, Cattlenetwork, see-
science.eu, ERA Link, EU Agri.net и др., което допринася за 
подобряване на  информираността, както и за популяризиране на 
собствени научни разработки, за участие в различни научни и 
практически инициативи. 
  Институтът по животновъдни науки има официално установени 
международни научни контакти със следните  държави и институти: 
със Сърбия, Институт по животновъдсво, Земун, Белград и 
Института по хранителни технологии в Нови сад; с Русия,  
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, 
биохимии и питания с/х животных, г. Боровск, Сибирский научно-
исследовательский институт животноводства, Новосибирск, 
Всеросийскии научно-исследоватеьский институт генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Санкт-Петербург; с Беларус, 
Гродненски аграрен университет; с Литва, Institute of Animal Science 
of Lithuanian University of Health, Biasogala; с Румъния, Институт по 
биология и хранене на животните (IBNA) в Балотещи; със Словакия, 
Slovak Agricultural Research Centre, Nitra; с Украйна, Институт 
разведения и генетики животных, Национальная академия аграрных 
наук Украины; с Молдова, Научно-практически Институт 
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биотехнологии в зоотехнии и ветеринарной медицине Республики 
Молдова; с Виетнам, Thai Nguyen University и National Institute of 
Animal Science (NIAS).  

Необходимо е да обвържем част от договорните отношения 
със  съвместна работа по  конкретни теми.  

И през следващите етапи от развитието на Института трябва 
да продължи работата по международното сътрудничество в посока 
поддържане, разширяване и задълбочаване на съществуващите 
контакти със сродни научни учреждения и създаване на нови 
такива. Необходимо е в бъдеще да се обърне по-голямо внимание 
на работата по съвместни конкретни научни проекти с 
чуждестранните ни партньори. Активната страна трябва да бъдем 
ние и да продължим търсенето на възможности за осъществяването 
на такова сътрудничество. Тази цел може да бъде постигната освен 
чрез участието на учени от Института в международни научни 
прояви,  и чрез провеждането на работни срещи, кръгли маси, 
тематични срещи, симпозиуми, конференции  с международно 
участие. Освен това е нужно да се активизират постъпките ни за 
членство в международни научни организации.  
 
 Научно-приложна дейност 
 

Отдел “Маркетинг, трансфер, информационно и научно 
обслужване” е създаден през 2001 година с основна дейност - 
осъществяване на организационно-техническа, учебно-методическа 
и консултантска дейност.  

Организационно-техническата дейност включва 
информационно и програмно обслужване, участие в демонстрации, 
национални и международни изложения, организиране на открити 
дни, конференции и чествания, кръгли маси; маркетинг и продажба 
на животни и животновъдна продукция. 

Учебно-методическата дейност се състои организиране на 
общообразователни курсове и семинари, квалификационни курсове, 
семинари и срещи със селскостопански производители, посещение 
на животновъдни ферми, изготвяне на  информационни материали 
в областта на животновъдството.    

Консултантската дейност се осъществява чрез оказване на 
специализирана експертна помощ под формата на консултации, 
информация и обучение на земеделските производители, 
консултиране за изготвянето на бизнес-планове и технологии за 
отглеждане на селскостопанските животни. 

В Института по животновъдни науки функцонира библиотека. 
Библиотечният фонд (над 26 хил. тома) по животновъдство е един 
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от най-големите в страната и включва книги, справочници, 
периодика (списания и сборници) и картотека на дисертационните 
трудове. Изданията са на български, английски, руски и други езици. 
Във фонда се съхраняват български издания с историческа 
стойност от 19 век,  както и чуждестранни списания единствени в 
страната. Библиотеката разполага със специализирана научна 
литература по животновъдство, ветеринарна медицина, екология, 
биологични науки и други отрасли на селското стопанство. 

ИЖН разполага с повече от 45 компютърни конфигурации със 
съвременни операционни системи. Всички компютри са свързани в 
мрежа. Те имат достъп до сървърите и Интернет. 

ИЖН поддържа и актуализира своя web страница (www.ias.bg), 
в която са отразени най-важните данни от дейността му. В 
синтезиран вид е представена информация за историята, 
структурата, ръководството и научната тематика на Института. 

Всички тези направления от дейността на Института ще 
продължат да се развиват и в бъдеще. Нужно е обаче да се засили 
активността на ръководството и учените с цел популяризиране 
работата и постиженията, приложение на научните разработки в 
практиката, издигане на авторитета на аграрната наука в 
обществото и в частност на ИЖН – Костинброд. 

Като една от посоките за осъществяване на тези цели е 
използането на Internet-страницата на Института за по-пълна и 
актуална информация за научните разработки и постижения. Трябва 
да се поддържа и здълбочава сътрудничеството с развъдните 
асоциации и браншовите организации в областта на 
животновъдството. Важен момент от работата в тази дейност е и 
използването на медиите за отразяване дейността на Института. 
Изготвянето и разпространението на рекламни брошури, листовки и 
др. също е един от начините за информиране за дейността на 
Института. 

По отношение на консултантската дейност има какво да се 
направи. Преди всичко тази дейност трябва да бъде точно 
регламентирана и в тази връзка ще разчитаме на съдействието и 
помощта на Селскостопанска академия. Трябва по-активно да се 
използват възможностите, които дават в тази насока и мерките по 
ПРСР, а също да се търсят и други такива за да се представи това, 
което Институтът може да предложи като краен продукт. 

 Тук е мястото да се отбележи един важен момент от 
дейността на Института, който до сега не беше реализиран. Това е 
изграждането на демонстрационни ферми. В ИЖН са разработени 
няколко инвестиционни проекта за изграждането на такива ферми. 
Тези проекти не бяха реализирани поради липса на финансиране. 
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През следващите години това е едно от нещата, за които трябва 
много активно да се работи. 

 
 Материална база, лабораторно оборудване 
 
 В Института по животновъдни науки – Костинброд се намират 
следните специализирани лаборатории: 

Лаборатория за химични анализи на фуражи и храни 
Лаборатория по месо 
Лаборатория по мляко  
Химическа лаборатория по пчелни продукти  
Лаборатория по липиден и ензимен анализ 
Лаборатория “Изкуствено осеменяване и ембриотрансфер” 
Лаборатория по вълна и кожа 
Лаборатория по морфология и качество на яйцата 
Като цяло лабораторната база и оборудване са физически и 

морално остарели. През последните пет години със средства от 
проекти към МОН бяха закупени някои нови апарати (система за газ 
хроматограф, ELISA Elx800ТМ-Вiotek, кондуктометър, поляриметър, 
рефрактометър, вакуум сушилни, дестилатори, лабораторни 
мелници, електронни везни, фотометър тип Honey ColorPod, 
спектрофотометър, pH-метър и др.), но е необходимо още много за 
да кажем, че имаме съвременни лаборатории с нужната апаратура. 

 Приоритет на ръководството на Института трябва да бъде 
обновяването на лабораторното оборудване, осигуряването на 
средства за закупуване на модерна апаратура. Без това е 
немислимо провеждането на каквито и да са изследвания на 
съвременно равнище.  

Една от целите пред Института е създаването на поне две 
акредитирани лаборатории - лаборатория за анализ и 
окачествяване на фуражи  и лаборатория за анализ и 
окачествяване  на животинска продукция.  

Необходимо е и дооборудването на лабораторията по пчелни 
продукти, която в послествие също да бъде акредитирана. 

 Възстановяването на някои от лабораториите (напр. за 
аминокиселинен анализ, за минерален анализ) също е обект на 
бъдещи действия от страна на ръководството на ИЖН.  

Друга съществена част от оборудването, необходимо за 
провеждане на експерименти с животни са опитните помещения. В 
момента в Института функционират опитни помещения за 
провеждане на физиологични и балансови опити с дребни преживни 
животни. Подготвени са и помещения за провеждане на опити с 
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птици и зайци. Освен това необходимо е да бъде дооборудвана и 
лаборатория за извършване на кланичен анализ.  

 Когато говорим за материална база, не трбва да отминаваме и 
съществуващия сграден фонд, който също спешно се нуждае от 
ремонт. През тази година успяхме да обновим и ремонтираме 
изцяло две лаборатории, но това съвсем не е достатъчно. Преди 
всичко трябва да се решат въпросите с водоснабдяването и 
канализацията, вентилацията в лабораторните помещения, смяната 
на дограмата в сградите на  института, и в тази връзка не на 
последно място отоплението и изолацията на помещенията. 
 

Производствено-експериментална база 
 

Експерименталната база на Института разполага с 10 221 дка, 
които са разположени както следва: в района на Института – 1000 
дка, в база Златуша - 3000 дка и в база Петрохан – 6221 дка. Около 
6 323 дка са обработваемите площи, от които половината са 
нископродуктивни. Основна цел в растениевъдството е 
осигуряването на фураж за изхранване на животните.  

Главният проблем в работата на Експерименталната база е 
липсата на техника за обработка на земята, за прибиране на 
реколтата, а също и за извършване на дейностите в 
животновъдните ферми.  
 В Експерименталната база на ИЖН-Костинброд се отглеждат 
следните видове животни и птици, като част от тях са включени в 
националния генофонд: 

• Овце (Ил дьо  Франс, СПБМ, Западностаропланински и 
Каракачански) – общо 528, от които 347 овце майки; 

• Говеда (Лимузин) – 95, от които 38 крави; 
• Свине (Юна) - 80, в т.ч. свине майки 10; 
• Коне (Тракененски) – 46 (22 кобили); 
• Зайци (Бял Новозеландски и Калифорнийски) – 440 (в т. ч. 

70 майки); 
• Птици – 3500, от които 2700 кокошки; 
• Пчелни семейства – 140. 
Непосредствена задача пред ръководството на Института е 

възстановяването на отделните стада и на физическото и 
физиологическо състояние на животните. 

Институтът предлага на земеделските стопани елитни животни 
за разплод и угояване. Освен това научните експерименти в 
Института се провеждат с наличните в базата животни и птици. 

Реализирането на получената продукция осигурява част от 
собствените приходи на Института.  

 13



С оглед бъдещото успешно развитие на Експерименталната 
база е направен цялостен анализ на дейността на базата, въз 
основа на който е разработена  стратегия за развитие. Необходимо 
е да се запази дейността на експерименталната база по 
поддържане на националния генофонд и като основа за провеждане 
на научните изследвания в ИЖН. Във всички случаи трябва да се 
извърши оптимизация в отделните сектори, да се направи 
предварително финансово планиране на дейностите.  
  

Финансиране на дейността на ИЖН 
 
 Колкото амбициозна и обещаваща да бъде една програма, без 
осигурено финансиране, тя остава само едно добро пожелание. В 
днешните трудни времена, при острата икономическа и финансова 
криза, финансирането на всички тези дейности е едно наистина 
голямо предизвикателство. 
 И през следващите години финансирането на Института ще 
зависи от няколко основни източници. Един от тях е бюджетната 
субсидия. Прилагането на проектния принцип в научната работа на 
Академията ще бъде друг основен източник на средства за 
финансиране на научната дейност. В тази връзка трябва да 
използваме всички възможности за кандидатстване с проекти, 
финансирани не само от ССА, но и такива, които биха могли да 
бъдат финансирани от Оперативните програми „Развитие на 
човешките ресурси”, „Конкурентноспособност”, ДФ „Земеделие”, 
рамковите програми на ЕС и пр. Друг източник на финансиране биха 
могли да бъдат сключени договори по определени теми с различни 
фирми, производители, организации и др. 
 
 Управление на ИЖН-Костинброд 
  
 Съществуващата до момента и утвърдена с Устройствения 
правилник на ИЖН система за управление, начело на която стоят 
Ощото събрание на учените и Научният съвет, изпълнява добре 
своето предназначение. Положителна е и изградената практика за 
създаване на специализирани съвети, работни групи и комисии с 
участието на изтъкнати учени и специалисти от страната, чрез които 
се решават конкретни проблеми, свързани с дейността на 
Института. Необходимо е в бъдеще да се обсъди въпроса с 
консултантската и приложна дейност и да се оптимизира състава на 
отдела “Маркетинг, трансфер, информационно и научно 
обслужване” чрез включването на още специалисти в работата му. 
Освен това, предвид настъпилите промени в кадровия състав на 
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Института е необходимо да се актуализира структурата на 
специализираната администрация. 
  
 Заключение 
  
 Настоящата програма има за цел утвърждаването и 
развитието на всичко постигнато в Института по животновъдни 
науки – Костинброд през неговото почти 65-годишно съществуване. 
Изпитвам уважение и респект към работата и успехите, 
реализирани до сега. В днешните трудни условия за 
съществуването на науката, в т.ч. и на животновъната наука у нас, 
целта е не само оцеляването на Института, но и намирането на 
средства и възможности за неговото развитие. Чрез активното 
участие на всички учени и служители на ИЖН, чрез реализирането 
на нови идеи и инициативи, чрез повишаване равнището на 
качеството на научните изследвания, чрез разширяване на 
международните контакти, чрез прилагането на по-ефективна 
политика на финансиране е напълно реално изпълнението на 
поставените цели и задачи за да се запази и издигне престижа на 
Института в научните среди и в обществото. Задължителни условия 
при осъществяване на дейността на Института са мотивиране на 
учените и специалистите, възможности за квалификация и 
академично развитие, прозрачност и демократичност на 
управлението, взаимно доверие и уважение. Уверена съм, че с 
общите усилия на колегите от ИЖН и подкрепата на ССА 
реализирането на тази програма ще бъде успешно за да можем да 
дадем своевременен отговор на предизвикателствата, които 
поставят през нас изискванията и тенденциите за развитието на 
българското животновъдство. 
 
  
 
 
07.11.2013 г.      
        /доц. д-р Мая Игнатова/ 
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