
Участие на научни екипи от Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по теми към научни задачи по Компоненти 2 и 3: 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 
„ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА 
БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА 

ЖИВОТ“ 

КОМПОНЕНТ 1:  
 КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, 
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ И 
ХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ 

КОМПОНЕНТ 2:  

РАСТИТЕЛНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ В 
ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 

РП 2.3. Осигуряване растителното здраве и 
безопасността на растителната продукция 

НЗ 2.3.3. Разработване на нови 
биопрепарати с приложение в 
селското стопанство за получаване 
на 
безопазни и безвредни хранителни 
суровини. 

Тема 2.3.3-2:  

Разработване на 
иновативни, 
комплексни 

биопрепарати 
стимулиращи 

растежа и 
продукцията на 
растителните 

видове и осигуряващи 
защита срещу 

фитопатогени по 
икономически значими 

култури. 

Тема  2.3.3-4:  

Разработване на 
подходящи мерки за 
намаляване на риска 

от C. capitata и D. 
suzukii чрез устойчив, 
екологичен подход и 

биопрепарат на 
базата на български 

изолати от 
популации на 

ентомопатогенни 
нематоди. 

КОМПОНЕНТ 3:  

КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ ЗА ПО-
КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ 

РП 3.1. Система за оценка на качеството и 
функционалността на биологичните и 

биологично базираните продукти и храни от 
селскостопанските системи 

НЗ 3.1.1. Система от аналитични 
методи (микробиологични, 
молекулярно-биологични, биохимични, 
химични, имунологични и др.) за 
установяване качеството и 
автентичността на биологичните храни 
и фуражи, с цел използването им като 
здравословна и безопасна био-
ресурсна база, както и провеждането 
на селекционни, физиологични, 
биохимични и технологични 
изследвания. 

Тема 3.1.1.1:  

Оценка на белтъчното 
съдържание и профил 

на храни с оглед 
установяване на 

влиянието на различни 
фактори върху 
качествения и 

количествен състав на 
храни с растителен 

произход. Установяване 
на белтъци с алергенен 

потенциал. 

Тема 3.1.1.5:  

Разработване на нов 
диагностичен 
алгоритъм за 
молекулярна 

диагностика и 
контрол на 
кръстосани 

патогени, свързани с 
хранителни 
инфекции. 

НЗ 3.1.3. Проучване върху 
микробиота на 
специфични и 
традиционни български 
съставки и продукти с 
потенциал за 
приложение в 
производството на 
безопасни и безвредни 
хранителни суровини. 

Тема 3.1.3.4:  

Изолиране и 
охарактеризиране на нови 

щамове функционално 
значими микроорганизми от 

традиционни български 
съставки и продукти. 
Характеризиране на 
биологично активни 

молекули от млечнокисели 
бактерии с потенциално 

приложение като безопасни 
хранителни добавки. 

НЗ 3.1.4. Проучване 
на методи за контрол 
на качеството на 
биопродукти и храни. 

Тема 3.1.4.2:  

Изучаване на 
предимствата и 

ограниченията на 
култивационни и 

молекулни методи 
за контрол на 
микробното 

съдържание в храни. 

НЗ 3.1.5. Разработване 
на иновативни 
технологии за 
производство на 
хранителни продукти с 
висока добавена 
стойност. 

Тема 3.1.5.5:  

Разработване на 
иновативни 

функционални 
храни и 

хранителни 
добавки с 

включване на 
биоактивни 

(пробиотични) 
щамове 

микроорганизми 
и/или техни 

метаболити. 

 
КОМПОНЕНТ 4:  

БИОИКОНОМИКА, ХРАНИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ И ИНТЕГРИРАНО 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 


