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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
Сред проспериращите области на съвременната наука важно място има 

микробиологията. Проведени са изследвания относно микрофлората на морски 

обитатели – актуален за науката и практиката проблем. Изолираните микроорганизми 

са охарактеризирани. Проведено е изследване за спецификата на образуване на 

екзополизахариди и тяхната активност при протекция на метални повърхности. 



Извършен е подбор на микроорганизми, продуцращи екзополизахариди, като за целта е 

направен скрининг на микроорганизми на хранителни среди, богати на захари и 

тяхната биохимична характеристика.  

Намирането на източници на микроорганизми с полезни свойства и потенциал за 

внедряване в индустрията е обект на непреставащи изследвания. Извършени са теренни 

наблюдения на освободени в дивата природа (реинтродуцирани) край село Шишманци 

сухоземни костенурки от двата вида характерни за България. Провежда се системен 

мониторинг за намиране и документиране на отделни индивиди, както и снемане 

популационни и на морфометрични данни. Съвместно с експерти от центъра за 

настаняване и реинтродуциране на сухоземни костенурки "Геа челония" в с. Баня е 

извършено пробовземането от животни отглеждани в институцията. Продължава 

изследването на микробиологията на чревния тракт в четири вида сухоземни 

костенурки. Заедно с информацията относно популационните и морфометрични данни 

на сухоземните костенурки е събрана ценна информация за биологията на други 

видове. 

България е на едно от челните места по заболеваемост от злокачествени 

заболявания в Европа. Причини за появяването на дадено заболяване са не само 

факторите на околната среда и начина на живот, а също и наследствените особености 

на организма. Проведени са изследвания с пациенти с Ca hepatis. Проследена е 

кръвногруповата им принадлежност към системите АВ0 и Rhesus factor. Сравнението с 

контролната група здрави лица от българската популация показва значимо увеличение 

на застъпеността на пациентите с кръвна група А и слабо - при кръвна група АВ. При 

другите две кръвни групи се отчита намаление, което е по силно изразено при кръвна 

група 0. При Rh системата, стойностите са почти еднакви с тези на контролата. Това 

води до предположение, че принадлежността към кръвна група А може да се явява един 

от рисковите фактори за появата и развитието Ca hepatis. 

Педосферата е важна и неизменна съставна част на всяка наземна екосистема. 

Изясняването на състава, структурата и биохимичните функции на почвите, техният 

състав, замърсяването и нарушаването на тяхното здраве, са обект на усилени 

проучвания през последното десетилетие. Събрани са почвени проби, които са 

първично охарактеризирани. Проведени са лабораторни експерименти за изследване на 

биологичната  активност. Фаунистичните и биоценотични изследвания на почвената 

биота дават големи възможности за оценка на промените в почвата като среда на живот 

и много групи безгръбначни животни и техните съобщества са широко използвани в 

качеството им на биоиндикатори. В тази връзка интерес представлява ролята на 

почвената мезофауна и по-конкретно на многоножките (подтип Myriapoda), като 

индикатори за степента на замърсяване, деградация и нарушаване на биохимичните 

функции на почвите и вземане на решения за ограничаване на риска за почвените 

екосистеми и човека. Направен е анализ на улова от набелязани пробни площадки и 

трансекти на капаните. Извършен  е електрономикроскопски анализ в специализирана 

лаборатория на нови за страната и науката видове. Направена е обстойна ревизия на 

мириаподната фауна в България, като таксономичния списък е допълнен с нови видове 

от района на Шумен, Шуменското плато, Мадарското плато и други райони от 

страната. 

Урбанизацията поражда нови предизвикателства пред съвременното общество. 

Откъснати от естествената природна среда, хората прекарват основна част от времето 

си в затворени помещения, лишени от нормална физическа активност и достатъчен 

качествен сън. Поради това през последните години нараства интересът към 

рекреацията и използването на лечебни растения като част от здравословния начин на 

живот. Направено е проучване на основните показатели на съня на подрастващите в 



учебните и в почивните дни и определяне на средната социална часова разлика. 

Съставени са анкетни карти относно информираността на подрастващите за значението 

на съня за човека. Определени са следните показатели на съня: средна 

продължителност на нощния сън в учебни и в почивни дни; средна точка на нощния 

сън в учебни и в почивни дни; средно време на лягане и на събуждане в учебни и в 

почивни дни.  Въз основа на средната точка на съня и във времето на лягане и на 

събуждане в учебни и в почивни дни е изчислена социалната часова разлика (социален 

джетлаг) на анкетираните ученици. Сравнението на изследванията през 2016 и 2017 г. 

показва положителен ефект от промяната в началния час на учебните занятия. 

Проведено е проучване сред студенти-еколози с цел повишаване на ефективността на 

учебния процес. Подготвена е анкетна карта и е проведено анкетно проучване относно 

рекреационните активности на посетителите на Природен парк „Шуменско плато“. 

Резултатите показват че природният парк се използва предимно от населението от 

близките райони в активна възраст като място за активен отдих. Проведен е 

лабораторен експеримент - Allium cepa-тест за оценка на цитотоксичната активност на 

почва от Природен парк „Шуменско плато“. Резултатите показват наличие на 

замърсители в почвата.  Проведените лабораторни изследвания показват наличие на 

алелопатична активност на Salvia hispanica L. и Nepeta nuda L. subsp. nuda. 
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