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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Разкриването на факторите, влияещи върху опазването на биоразнообразието и 

осигуряването на качествени екосистемни услуги има значение както за науката, така и 

за практиката. Проведено е задълбочено изследване на черноморската мида Mytilus 

galloprovincialis Lam. и бели пясъчни миди в Българската акватория на Черно море. 

Изолирани са млечнокисели бактерии и микроорганизми върху различни хранителни 

среди. Анализиран е микробния растеж, ензими и биотехнологични параметри.   

Безгръбначните животни и техните съобщества са широко използвани в 

качеството им на биоиндикатори. Проведено е проучване с цел определяне временното 

екологично и физикохимично състояние на водни тела и установяване на конкретни 

зависимости между получените резултати за избраните водни екосистеми и 

прилежащите в непосредствена близост сухоземни такива. Извършено е вземане на 

водни проби и пробонабиране на дънна макробезгръбначна фауна. Описана е 

хидроморфологичната структура на дънния субстрат на реките, както и хидрометрични 

характеристики - скорост и дебит на водното течение. Определени са стойностите на 

физико-химични параметри, придружаващи определянето на екологичното състояние 

на водните тела. Изчислен е биотичен индекс на два речни пункта на р. Камчия и един 

на р. Съединенска (Керизбунар). Извършен е мониторинг в ПП "Шуменско плато" за 

състоянието на водните тела на територията му. Проследена е промяната на техния 

брой през годината в резултат на метеорологичните особености и следствията от това 

за цялостното състояние на хабитатите. С цел провеждане на сравнителен анализ на 

таксономичния състав, зоогеографската структура и екологичните характеристики на 

мириаподните съобщества в природни хабитати на Франгенското плато е събран 

биологичен материал в продължение на една година (юни 2019 г. – май 2020 г.). 

Определена е видовата принадлежност на част от материала. Към момента 

фаунистичният списък на мириаподната фауна на Франгенското плато включва 8 вида 

от клас Diplopoda и 11 вида от клас Chilopoda. Всички установени видове са нови за 

района на проучване и не са съобщавани до момента. Направен е сравнителен анализ на 

таксономичния състав и зоогеографска структура на мириаподните съобщества в две от 

остатъчните плата на Североизточна България – Шуменско плато и Мадарско плато и 

са анализирани екологичните характеристики на многоножките в тях. Определено е 

изобилието от видове и степента на изравненост (α-разнообразието) и степента на 

сходство (β-разнообразието) във видовия състав на съобществата.  

В съвременното общество нараства интересът към поддържане на добро здраве 

и природосъобразен начин на живот. Информираността за рисковите фактори и 

съответно ранната диагностика и лечение дават възможност за благоприятен изход при 

евентуално възникване на злокачествено заболяване. Интерес представлява 

евентуалната взаимовръзка между появата и развитието на заболявания при човека с 

някои биологични фактори. Проведено е изследване относно наличието на 

статистически достоверна зависимост между появата и развитието на Carcinoma 

glandulae parotis и кръвно-групова принадлежност към системите АВ0 и Rh при 

пациенти от съвременната българска популация. Резултатите показват, че може да се 

допусне, че наред с другите рискови фактори принадлежността към кръвна група В и  



положителен Rh са едни от причините за появата и развитието на това онкологично 

заболяване. Растенията синтезират ценни биологичноактивни вещества, които са 

навлезли в бита от столетия. Направен е анализ на данни от етноботаническо проучване 

относно използването на растения за цели, различни от пряко медицинско приложение. 

Проведени са лабораторни изследвания на алелопатичната активност на Calendula 

officinalis. Направен е литературен анализ относно терапевтичното приложение на 

Achillea thracica Velen. Проведени са лабораторни изследвания относно цитотоксичната 

активност на Achillea thracica Velen. Установено е цитотоксично влияние на водни 

извлеци от растението. Определени са ефективните концентрации (ЕС50) на топъл и 

студен извлек спрямо растителния тест-обект Triticum aestivum. Като показател е 

използван растежа на корена. Определено е влиянието на топлия извлек върху 

пролиферативната активност на фибросаркомни клетки HT-1080 и са установени 

концентрациите, при които се наблюдават апоптотични морфологични изменения.  
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