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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Началото на научната дейност по тютюна в България се свързва с първите 

системни изследвания за борба с тютюневия трипс през далечната 1902 г. 

През 1922 г. се открива първото Опитно поле по тютюна в гр. Горна Джумая, а през 1924 г.  

и опитно поле по тютюна в гр. Рила, което през 1947 г. прераства в Опитна станция. Именно тук  

се извършват първите научни изследвания върху селекцията, агротехниката, растителната 

защита и технологията за производство на ориенталски тютюн от Македонска тютюнева област. 

Такива станции  по-късно се откриват в градовете Джебел, Кърджали и Неврокоп (1932 г.). 

През 1933 г. в с. Козарско се създава опитна станция по тютюна, която на 01.11.1944 г.  

прераства в институт по тютюна. 

През 1950 година Института се обединява с Централната лаборатория по тютюна в 

Павлово - гр. София и се премества в гр. Пловдив. 

С Решение на Министерски Съвет от 1967 г., всички действащи научни звена по тютюна 

в България се обединяват в Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, край град 

Пловдив към ТПО „Булгартабак“, под методичното ръководство на Селскостопанска академия. 

След приватизацията на „Булгартабак - Холдинг“ЕАД през 2003г., чрез дарение от негова 

страна и новоучредяване на института, той преминава в структурата на Министерството на 

земеделието и горите. От 2009 година ИТТИ – с. Марково окончателно става част от 

Селскостопанска академия. През целият този дълъг период на съществуване, ИТТИ е 

комплексна научна организация, която обслужва целия сектор „Тютюн“ от семето до анализ на 

тютюн и тютюнев дим. 

През последните години над 40 % от тютюнопроизводителите в България вече  отглеждат 

алтернативни култури на тютюна. Получаваната от тютюнопроизводството суровина е 

предназначена както за местната цигарена индустрия, така и за износ. 

Значението на тази култура за нашата страна е многоаспектно. 

Въпреки големия спад при производството на тютюн (около 8 хил. тона за реколта 2020 

от трите групи тютюн), той осигурява заетост на голяма група хора, които произвеждат, 
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манипулират и преработват тютюн. Тютюнопроизводството и по-конкретно производството на 

ориенталски тютюн осигурява най-пълноценно използване на бедните почви, разположени 

върху наклонени терени, които са почти непригодни за други култури. Демографската му роля 

се определя от съхраняване на част от населението в полупланинските  и планински райони. 

Тютюнът е специфична култура, която има и фискално значение за страната – посредством 

акциза, получен в държавния бюджет от потреблението на български цигари. През последните 

години се наблюдава сериозен натиск в световен мащаб за ограничаване на тютюнопушенето, 

респективно на тютюнопроизводството. В сила е национална програма за ограничаване на 

тютюнопушенето в България съобразена с Препоръка 2003/54/ЕС за предотвратяване на 

тютюнопушенето и за инициативи за подобряване на контрола върху тютюна, както и с 

Европейската стратегия за контрол на тютюна, на Световната здравна организация /WHO/ и 

Рамковата конвенция за контрол на тютюна /FCTC/. Съществен момент е изследване на  

различни възможности за въвеждане на алтернативни на производството на тютюн 

селскостопански дейности. Резултатите обаче показват, че в близките години не се очертават 

култура или групи  производства, които да са алтернатива на тютюна като валутен ресурс, с 

демографско, икономическо и социално значение за полупланинските и планински региони на 

страната. Същевременно борбата с тютюнопушенето в никакъв случай не означава борба с 

тютюнопроизводството. Достатъчен е само един пример – САЩ, където 

тютюнопроизводството не само че не се ограничава, а се развива стабилно, предвид сигурните 

световни пазари (Русия, Индия, Арабските страни) и разширяващите се такива (Китай).  

За съжаление всички тези фактори в България водят до голям спад през последните 

години при производството на тютюн от трите сортови групи. 

 

 

Актуално състояние на сектор Тютюн  

 

1. Брой регистрирани земеделски производители за периода 2017-2020г. 

Година 

Общ брои 

регистрирани 

тютюно 

производители 

Тютюно 

производители 

отглеждащи 

Басми (бр.)* 

Тютюно 

производители 

отглеждащи  

 Каба Кулак (бр)* 

Тютюно  

производители   

отглеждащи 

Виржиния (бр)* 

Тютюно 

производители 

отглеждащи сорт 

Бърлей (бр)* 

Засадена площ 

всички 

сортови групи, 

ха 

2017 3 877 2 992 543 75 332 5 666,7 

2018 6 776 5 895 549 69 344 6 880,9 

2019 5 073 3 918 813 53 331 5 001,1 

2020 3 188 2 542 456 42 170 3 805,1 

 

 Най – голям брой са регистрираните тютюнопроизводители през 2018 г. – 6 776 бр.  

 През 2020 год. броя на регистрираните тютюнопроизводители и разсадените площи 

са най-малко. 

 За 2020 год. - 79% от всички тютюнопроизводители отглеждат тютюн от сортова 

група Басми, едва 2% (42 броя)  отглеждат Виржиния. 
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2. Площи и производство на тютюн през периода 2019 -  2020 г.   

Тип на 

тютюна 

2020 2019 

Площи 

Пропад-

нали 

площи 

Рекол-

тирани 

площи 

Произво

дство 

Среден 

добив 

Рекол-

тирани 

площи  

Произво

дство 

Среден 

добив 

  (ха) (ха) (ха) (тонове) (кг/дка) ха (тонове) (кг/дка) 

Виржиния 1 259 - 1 259 1 601 127 1 630 2 591 159 

Бърлей  280 11 269 516 192 358 933 261 

Ориенталски 2 614 36 2 578 3 881 151 3090 4 731 153 

Общо 4 153 47 4 106 5 998 146 5 078 8 255 191 

 

3. Средна изкупна цена на  тютюн  в страната  за периода 2017-2020 г., лв./тон /   

 

Източник НСИ  

 

Повече от един век в България се извършват научни изследвания по тютюна. За този 

период е извършена огромна по обем и резулти научна работа. Голяма част от успехите на 

страната в производството на тютюн и тютюневи изделия се дължат на българската тютюнева 

наука и конкретно на Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ - с. Марково. 

ИТТИ е Национален център за комплексни изследвания с фундаментален и приложен характер 

с цел подпомагане решаването на проблемите, възникващи при селекцията, сортоподдържането, 

производството на тютюн и тютюневи семена, храненето и опазването културата от вредители, 

сушенето, обработката и преработката на тютюна, химията на тютюна и тютюневия дим.  

 ИТТИ извършва комплексни научни изследвания на културата от семето до цигарата и 

тютюневия дим. Институтът осъществява дейността си в рамките на ССА, изпълнява 

държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на 

Европейския съюз в сектор „Тютюн”. Над 60 % от сортовете включени в Сортовата листа на 

България са създадени от селекционери на ИТТИ.  

2017 2018 2019 2020

Тютюн "Ориенталски" 4877,39 5501,92 6837,54

Тютюн "Виржиния" 3877,41 3907,6 3376,37 3638,93

Тютюн "Бърлей" 3158,13 2650 3400
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ИТТИ притежава сертификатите на 12 нови сорта от сортова група „Басми” -  Джебел 

басма 1, Джебел басма 2, Дупница 126, Устина 54, Пловдив 380, Средногорска яка, Козарско 

339, Басма 13, Басма 79, Дупница 733, Дупница 160, и 1 от сортова група „Бърлей” - Бърлей 

1344. 

Модерните технологии за опазване на тютюна в България от вредители, като Добра 

растителнозащитна практика при тютюна и Интегрирано управление на вредителите по 

тютюна, както и за диференцирано отглеждане на различните типове тютюн са резултат от 

работата на специалисти на ИТТИ. В Института са разработени технологии за сушене и 

промишлена обработка на ориенталски и едролистни тютюни в страната и технологични 

инструкции за оценка качествените показатели на тютюна. 

Голяма част от съвременните марки български цигари са разработени с участието на 

специалисти от Института като бивше поделение на „Булгартабак-Холдинг“АД . 

 

МОТИВИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
 

Предстоящата програма за развитие и управление на Институт  по тютюна и тютюневите 

изделия – с. Марково е изготвена съгласно Заповед №РД 05-10/24.02.2021 г. на Председателя 

на ССА.  

Професионалният ми стаж започва на 15.09.1986 год. като технолог в завода за 

ферментация на тютюн към „Тютюнева промишленост“  – гр.Сандански  като поделение на 

„Булгартабак-Холдинг“ЕАД. От 01.03.1989 год. до 25.11.1996 год. съм технолог-проучвател 

към отдел “Цигари“на ИТТИ – с.Марково. Начало на научната ми кариера в института започва 

на 25.11.1996 год. като научен сътрудник II ст., по-късно н.с I ст., асистент, главен асистент и 

от 07.06.2013 год., главен асистент доктор. От 01.07.2015 г. съм доцент д-р към отдел 

„Селекция и семепроизводство“ на ИТТИ. На 18.01.2016 г. със заповед на Председателя на 

ССА съм назначена на длъжност ВрИД на ИТТИ. След проведен конкурс от 01.02.2017 г. съм 

назначена за Директор на института за период от четири години. Тридесет и четиригодишният 

ми професионален и научен опит от който над тридесет години в ИТТИ, ми даде възможност 

да опозная колектива, да изградя колегиални отношения с целия състав, да се запозная в 

детайли със структурата и управлението на института. Професионалният ми опит, както и 

заеманите вече административни длъжности, ми позволиха да проуча в детайли проблемите и 

спецификата в различните направления на научно-изследователската и приложната дейност на 

ИТТИ. Участието ми в обявения конкурс за Директор на ИТТИ – с. Марково се основава на 

личната ми преценка, че след пет годишен период  като Директор на института, има с какво да 

допринеса за развитието му като съвременно и обществено полезно научно звено от системата 

на ССА, обслужващо сектор „Тютюн“ и изпълнявайки на високо ниво ангажиментите на 

Р.България по Рамковата Конвенция за Контрол на Тютюна и Закона за тютюна, тютюневите и 

свързаните с тях изделия. 

  

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИТТИ 

 

През последните години различни европейски и национални законодателни мерки за 

контрола върху производството и субсидирането на тютюневата суровина оказват влияние 

върху произвежданите и реализирани количества тютюн. Създаването и промените на Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз и дейността на Световната здравна 

организация, доведоха до прилагане на разнообразни законодателни мерки и схеми на 
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субсидиране от европейския и националните бюджети, които безспорно влияят върху обема и 

структурата на отглежданите по типове и количества тютюни в отделните страни. 

Когато ЕС започна да създава Обща селскостопанска политика (ОСП), логиката бе 

тютюна също да се интегрира в нея чрез създаването на Обща организация на пазара на тютюн. 

Тази организация на пазара на суров тютюн е създадена през 1970 г. и след това е реформирана 

няколко пъти в съответствие с общите промени в ОСП.  

Политиките на ЕС за следващия програмен период 2020 – 2027 г. в сектора тютюн са 

от съществено значение за страната ни. Правителствата на държавите - членки и целия 

бранш трябва да положат усилия за равнопоставеност на културата с всички други за спазване 

на принципа на равнопоставеност на земеделските култури и избягване на дискриминационни 

мерки от страна на ЕС.  

Цел на сектора тютюн е запазване на обемите и търсенето на ценови нива на фона на 

силната конкуренция от страна на неевропейските производители. Добавянето на стойност към 

продукта чрез прилагане на добри земеделски практики,  чиста от пестициди продукция и 

стабилност на доставките са основният и най-силен инструмент за постигане на целта. 

Съобразявайки се с всички тези специфики в развитието на тютюневия сектор, ИТТИ 

трябва да бъде гъвкав в определяне на приоритетите си през следващия период при извършване 

на научно-изследователската и приложна  дейност.  

През последните години учените в ИТТИ са публикували голям брой научни статии, 

доклади, брошури, ръководства, инструкции, наръчници, методики и др. 

Институтът по тютюна и тютюневите изделия разработва научно-изследователски и 

приложни задачи в изпълнение на един от дългосрочните приоритети на Министерството на 

земеделието и храните в условията на членство на страната ни в Европейския съюз - за  

Развитие на ефективен и конкурентноспособен аграрен сектор и конкретно по изпълнение 

на политика „Земеделие и селски райони” 

Програмите, по които ИТТИ работи са: Растениевъдство, Научни изследвания, Качество 

на храните и Безопасност на храните. 

ИТТИ участва в национални  и международни проекти и програми: 

- Програми за проследяване появата, развитието и патогенитета на маната /Peronospora 

tabacina Adam/ “Blue Mold Information Service for the European – Mediterranean Zone” и 

“Collaborative Study оn Blue Mold”; 

- Програма GoToLab Европейска мрежа от държавни лаборатории за тютюна и 

тютюневите изделия, прецизиране и валидиране на методи за измерване на съставки и емисии 

на тютюневи изделия; 

- Програма TobLabNet-в съответствие с чл.9 и чл.10 на РККТ, Мрежа от лаборатории за 

изпитване тютюн към СЗО, изследване на тютюневи изделия на международно ниво и 

разработване на лабораторни методи и стандарти, относно изпитване на тютюневи изделия. 

С Решение № 363 от 12 май 2016 год. на Министерски съвет,  директорът на ИТТИ  

подписа Споразумение за ниво на обслужване между Република България и Европейската 

Комисия за съхранение на данни за тютюневи изделия, нови тютюневи изделия и 

растителни изделия за пушене за срок от 5 години.  

Чрез последните изменения на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 

през 2016 г., МЗХГ предостави на ИТТИ всички контролни функции по изпълнение на чл. 35. 

от закона. Учени и експерти от института са постоянни членове в работни групи към 
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Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването за изработване на 

становища относно РККТ на СЗО.  

ИТТИ поддържа научни контакти и осъществява координация на научно-

изследователската работа с редица научни институти: Институт по тютюна, гр.Прилеп, 

Република Македония; Институт по тютюна, гр.Драма, Република Гърция; Института по 

тютюна и махорката в Краснодар, Русия; Икономически и технически институт по тютюна, 

Виетнам; Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив; Пловдивски университет; 

Аграрен университет, гр.Пловдив; БАН и др.. ИТТИ подпомага работата на МЗХГ, МИ, МЗ и 

партнира с всички асоциации на тютюнопроизводители, преработватели и индустрията. 

През 2016 год. ИТТИ беше един от основните участници на голям международен научен 

форум  - 35
-ти  

Конгрес на UNITAB, който за първи път се проведе в България – гр. София. 

 

НАУЧНИ ПРИОРИТЕТИ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИТТИ 

 

Съобразно предмета на дейност в ИТТИ са структурирани следните основни научни  

звена:  

 “Селекция и семепроизводство”; 

 “Агротехника и растителна защита”; 

 “Технология на тютюна,тютюневите и свързаните с тях изделия”; 

 “Химия на тютюна и тютюневия дим”; 

 ОПИТНИ ПОЛЕТА – с. Марково, гр. Рила,  гр. Гоце Делчев,  с. Козарско и  гр. Бяла 

Слатина. 

 

Научният кадрови потенциал на Института по тютюна и тютюневите изделия се състои 

от  18 учени  – 2 професори, 6 доценти, 4 главни асистента с научна степен „доктор”, 6 

асистенти от които двама са докторанти в ПУ „Паисий Хилендарски“ от отдел „Химия на 

тютюна и тютюневия дим“. Учените са специализирани в различни научни направления –  

Агротехника, Почвознание, Растителна защита, Селекция и семепроизводство, Технология на 

тютюна и тютюневите изделия, Химия на тютюна и тютюневия дим.  

 

Основни направления на научните изследвания: 

 

В областта на селекцията и семепроизводството научната и приложна дейност са 

насочени в следните направления: 

- Създаване на нови сортове ориенталски и едролистни тютюни с висок адаптивен 

потенциал и възможност за формиране на суровина с подобрени потребителски качества; 

- Създаване на нови сортове  тютюн, устойчиви на икономически важни болести; 

- Сортоподдържане и производство на сертифицирани хибриди, предбазови и базови 

семена; 

- Агробиологични проучвания на интродуцирани и местни сортове тютюн и създаване на 

нови сортове с подобрена адаптивна способност; 

- Запазване националния генофонд създаден за различните тютюневи произходи; 

- Проучвания върху създаване на сортове устойчиви на неблагоприятни фактори на 

средата.  
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В областта на агротехниката и растителната защита, ИТТИ  работи в направление: 

- Разработване на съвременни технологии за защита на тютюна от вредители, както и за 

производство на екологично чиста продукция съобразно европейските изисквания за Добра 

растителнозащитна практика; 

- Оптимизиране технологията за производство на качествени ориенталски и едролистни 

тютюни при спазване критериите на Европейския съюз за екологично и устойчиво земеделие; 

- Изпитвания върху действието на органични източници на хранителни вещества при 

производството на тютюн; 

- Проучвания на възможностите за алтернативно използване на тютюна. 

В областта на обработката и преработката на тютюна се изследват и решават 

проблемите на сушенето, производителска и промишлена обработка – технологични дейности, 

при които се формира пазарно търсеното качеството на тютюна, технолого-икономически 

оценки на технологии и продукти при преработката на тютюна. 

Разработките са насочени в следните направления: 

- Комплексни технологически оценки на качествения потенциал на сортове от различни 

сортови групи и райони на производство; 

- Проучване възможностите за типизиране качествата на ориенталските и едролистни 

тютюни за различни райони, съобразно съществуващото пазарно търсене; 

- Експертни оценки на едролистни и ориенталски тютюни от различни генотипове с 

приоритет към селекционната наука; 

- Изследвания върху RYO тютюн (за ръчно свиване); 

В областта на химията на тютюна и тютюневия дим се извършват анализи на тютюни, 

тютюневи изделия, тютюнев дим, остатъчни количества от пестициди и тежки метали в 

тютюневата суровина, разработване и развитие на аналитични методи. Изследванията са върху: 

- Химични анализи на тютюн и  тютюнев дим; 

- Създаване и развитие на методи за анализ на тютюн и тютюнев дим; 

- Оценка за вредности, качествена и количествена оценка на тютюн и тютюневи изделия в 

съответствие с нормативни документи; 

- Аналитично обезпечаване на изследователската дейност на научните направления в 

ИТТИ; 

- Оценка на различни генотипове посредством възможностите на химични и 

химиметрични методи; 

- Проучване съдържанието на компоненти с токсични свойства в тютюна и тютюневия 

дим; 

- Анализ на съставките и добавките на тютюна. 

 

РЕЗУЛТАТИ – АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

 

І. ПРЕИМУЩЕСТВА 

А. Научноизследователска дейност 

1. Изследователски проекти  

Изследователската работа на ИТТИ е организирана в 4 проекта към ССА, 

разпределени тематично както следва: 
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 В  областта на селекцията и семепроизводството: 

Проект ЗЕМДКТ 6 „Създаване и поддържане на ориенталски и едролистни сортове 

тютюни, формиращи суровина с висока потребителска стойност, отговаряща на 

динамично променящите се пазарни условия“. 

 

В областта на агротехниката и растителната защита: 

Проект ЗЕМДКТ 5 „Разработване на съвременни технологии за отглеждане и  

опазване на българските тютюни, съобразно търговските изисквания“. 

    

В областта на технологията на тютюневите изделия - 

Проект ТН 9 „Проучване и анализ на произвеждани, разпространявани и търгувани 

на българския пазар тютюни и изделия за пушене“ 

 

В областта на химията на тютюна и тютюневия дим - 

Проект  ТН 8 „Химични изследвания и методи за анализ на тютюн и тютюнев дим“. 

 

При обсъждане на методиките и резултатите на научната дейност участват научните 

колективи на съответните отдели, което е предпоставка за повишаване качеството на 

изследванията и публикационната дейност. 

ИТТИ успешно приключи участиети си като базова организация в разработването на 

научно – изследователски проект, конкурсно финансиран от  Фонд „Научни изследвания” ДТК 

02/40 ”Проучване на биоразнообразието и регионалното разпространение на паразитните 

растения от сем. Orobanchaceae на Балканския полуостров” по конкурс „Насърчаване на 

научните изследвания в приоритетни области. 

 

 2. Аналитична дейност 

В Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) е структуриран ЛАБОРАТОРЕН 

КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ (ЛКИ - ИТТИ). Същият е акредитиран от Българска служба 

по акредитация  по ISO/IEC 17025:2006 за изпитване на тютюн и тютюневи изделия от БСА 

рег. № 153 ЛИ /30.06.2016 г. Акредитацията беше удължена до 30.12.2020 г. През 2020 г. 

ИТТИ въпреки трудните условия заради COVID 2019, успешно приключи процедурата за 

нова акредитация по БДС EN ISO17025:2018 и получи съгласно Заповед №А804/29.12.2020 

на ИА на БСА СЕРТИФИКАТ за акредитация с рег. №154ЛИ/29.12.2020. 

ЛКИ-ИТТИ, единствен в страната, провежда широкообхватна дейност в областта на 

аналитичните изпитвания и оценка на тютюн и тютюневи изделия в съответствие с 

международни стандарти и нормативни документи. 

Дейността на ЛКИ е подчинена на действуващите европейски нормативи и регулаторни 

практики – Директива 2014/40/ЕС,  Рамковата конвенция на Световната здравна организация 

за контрол върху тютюна (чл.9 и чл.10) и българското законодателство. 

 

3. Образователна дейност 

ИТТИ има програмна акредитация от НАОА за обучение в образователна и научна степен 

„доктор” по научна  специалност 6.2 – „Растителна защита” със срок до 05.12.2024 г. 
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4.Техническа обезпеченост на научните изследвания. 

- Съвременна апаратура.  

По програмата за обновяване и поддържане на технически средства в Лабораторен 

комплекс за изпитване /ЛКИ/ (Акредитиран по БДС EN ISO 17025:2018) -ИТТИ, започна 

изпълнението на проект за пълна актуализация на апаратурата и лабораторията за анализ на 

дима. В рамките на ЛКИ-ИТТИ функционират 35 технически средства, от които 3 основни 

апарата с най-голяма натовареност в изпитването на пробите - машина за пушене Borgwaldt 

RM 200A, газов хроматограф Agilent 7890A/FID/TCD за анализ на никотин и вода в цигарения 

кондензат и Автоанализатор за анализ в непрекъснат поток. Това позволява на научните 

работници  да провеждат изследванията си на качествено високо ниво.  

 През 2018 г института със съдействието на МЗГХ, ССА и моралната подкрепа на  

Индустрията,  закупи  нов Автоанализатор за анализ на тютюн в непрекъснат поток. 

Усвояването му осигури изпълнението ангажиментите на Р.България по ЗТТИСТИ  и 

изискванията на ЕС и СЗО за контрол на тютюна и тютюневите изделия. 

 

5. Компютърно осигуряване и достъп до Internet.  

Учените в ИТТИ разполагат с персонални компютри и неограничен достъп до Internet.  

По-голямата част на територията на института е покрита с безжичен интернет. 

 

Б. Експериментална база 

Изследователската и производствена дейност се осъществява на 497 дка (262 дка 

собствена и 235 дка, предоставена от Държавния поземлен фонд) обработваема земя в 

с.Марково, ОП гр. Рила, ОП Гоце Делчев, гр. Бяла Слатина и  Опитно поле с. Козарско. Освен 

тази земя, ИТТИ наема под наем още около 50 дка за извеждане на научноизследователската и 

производствена (семепроизводство и сортоподдържане) дейност на едролистните типове тютюн.  

Всички лабораториите, изискващи контрол на влажностно-температурния режим са 

оборудвани с локални климатични инсталации. 

 

ІІ. НЕДОСТАТЪЦИ 

 

А. Научноизследователска дейност 

Отделите, осъществяващи научноизследователската дейност в ИТТИ са 4 (плюс 4 Опитни 

полета), което е предпоставка за затрудняване на научните търсения и интеграцията на 

изследователските проекти.  

Методичното ниво не при всички от разработките е достатъчно съвременно и не обхваща 

нужният инструментариум (апаратура, методична постановка, статистическа обработка). Не се 

полагат достатъчно усилия за изготвяне и представяне на иновационни проекти и за 

координиране и контрол върху развитието, приключването и внедряване в практиката на 

съществуващите такива. Има какво да се желае по отношение на засилване връзката между 

науката и бизнеса.  

 

Б. Експериментална база 

Институтът не разполага с необходимата площ собствена земя за извършване на 

експерименталната и производствена (семепроизводство и сортоподдържане) дейност с 

едролистните сортове тютюн. Това създава затруднения при осъществяване на необходимия 
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сеитбооборот и опазването им от вредители. Въпреки закупуване на нов автоанализатор, в 

лабораториите все още има какво да се желае. Не достигат дестилатори, част от основното 

оборудване (газов хроматограф за пестициди и др.) е морално и технически остаряло. 

Сградният фонд, особено в опитните полета и опитно поле с.Козарско е амортизиран и опасен 

за ползване. В ИТТИ през 2020 г. се подмени дограмата на старото крило на сградата. В новата 

сграда спешно е необходимо смяната на дограмата на последните два етажа поради лошото и 

състояние. Покрива на централната сграда на института след последния обилен сняг и 

замръзвания в началото на февруари 2021 г., протече  във всички помещения на петия етаж. 

Водата по вертикалните стени прониква и в някои помещения на четвъртия етаж. 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И 

ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С. МАРКОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА  

2021 – 2024 г. 

 

А. Научно-изследователска дейност. 

Перспективите пред ИТТИ в условията на членство на страната ни в ЕС са в отварянето 

му към научни, регулаторни, правителствени и неправителствени институции за изпълнение на 

Общата селскостопанска политика на ЕС в сектор „Тютюн”. В условията на световна 

икономическа криза е необходимо преразглеждане на приоритетите, реорганизация и 

оптимизация на научноизследователската и приложна дейност. Необходимо е засилване на 

контактите межди ИТТИ и бизнеса и по-голяма активност на научния потенциал при решаване 

проблемите на практиката. За целта ще се предприемат адекватни организационни, ръководни 

и финансови мерки за планиране и контрол на приходите и разходите на института. 

Заложените в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (2020-2027 год.), 

както и в Програмата за развитие на селските райони на Република България,  преференции за 

научни изследвания и иновации, дават реални възможности за развитие на научно-

изследователската дейност въпреки строгите рестрикции към културата тютюн по 

Европейското законодателство. 

Съгласно новите изисквания за развитието на сектор „Тютюн“  за следващите години и 

основните приоритети на научните изследвания в ССА, новите проекти за ИТТИ е нобходимо 

да отговарят за: 

Приоритет 1: Устойчиво развитие на конкурентоспособно земеделие, основано на 

знанието. 

Научни направления: 

-Селекция на нови сортове културни растения  

-Съхраняване и подобряване на състоянието на почвите и на почвеното плодородие. 

 

Приоритет 2: Опазване на природните и генетични ресурси за намаляване на влиянието 

на климатичните промени. 

Научни направления: 

- Преодоляване на деградационните процеси в почвата и борба със засушаването при 

климатичните промени; 

- Системи за напояване при воден дефицит; 

- Съхранение и използване на националния растителен и животински генофонд за 

генетично разнообразие. 
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Приоритет 3: Безопасни, качествени и здравословни земеделски суровини и храни. 

Научни направления: 

- Качество и безопасност на суровините и храните. 

 

Приоритет 4: Подобряване качеството на живот в селските райони чрез 

конкурентноспособно земеделие и   увеличение на доходите. 

Научни направления: 

- Трансфер на технологии, знания, обучение и информационно осигуряване на 

земеделските производители в сектора; 

- Икономически и социален ефект от прилагането на ОСП за мултифункционалното 

развитие на земеделието в селските райони. 

 

Разработваните проекти следва да отговарят на научните програми в ССА.  

 Събиране, проучване, съхранение и управление на растителните генетични ресурси. 

Подобряване на сортовия състав на основните земеделски култури и производство 

на качествени предбазови и базови семена и посадъчен материал. 

 Комплексна екологическа и икономическа оценка на почвените ресурси и нови 

технологии за увеличаване продуктивността на почвата. 

 Проблеми свързани с устойчивостта и толерантността на земеделските култури към 

воден дефицит и екстремни температурни въздействия на средата. Оптимизиране на 

техниките и технологиите за напояване в условията на воден дефицит. 

 Технологии за биологично производство на растителна продукция. Разработване на 

интегрирани системи за растителна защита, като основа за производство на 

безопасни храни и опазване на екосистемите. 

 Нови икономически и енергийно ефективни технологии за конкурентно 

производство на растителна продукция, отговаряща на изискванията на ЕС. 

 Оценка на агроекологичния потенциал на земеделските райони и диверсификация 

на земеделското производство. Развитие на организационно-стопанските единици и 

тяхното усъвършенстване. Социално-икономически проблеми на развитието на 

селските райони. 

 

1. Организационна структура 

В настоящият момент организационната структура на научно-изследователската и 

обслужваща дейности е доста детайлизирана и не отговаря на актуалното състояние на 

тютюневия сектор в страната. За по-добра комуникация между тези звена е наложително  

тяхното окрупняване и осъвременяване.  

Това ще се осъществи като се обособят три отдела: 

- отдел „Обща администрация“ (финансово-счетоводна и административно-стопанска); 

- отдел „Технологии в производството, обработката и преработката на тютюна“ с 

прилежащо към него ОП с. Марково със секторите  - с. Козарско,  гр. Рила и  гр. Гоце Делчев; 

- отдел „Химия на тютюна и тютюневите изделия“ с Лабораторен Комплекс за Изпитване.  
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2. Научни изследвания 

Ще се изготвят концепция и стратегия за развитие на научните изследвания по тютюна, 

съобразени с приоритетите на МЗХГ и ССА за развитие на аграрния сектор съгласно новата 

ОСП за периода 2021 – 2027 и прилагането на COP и Директивите на ЕС  за сектора.  

Научноизследователските задачи ще се прецизират след общо обсъждане от всички учени 

на ИТТИ с цел тяхното обединяване в общи проекти от отделите. Това ще осигури 

организиране на научните изследвания на база актуалност и приложимост.  

Ще се търси повишаване конкурентоспособността на научните резултати чрез участие в 

национални и международни проекти. 

Въпреки че тютюна не намира място в международни проекти поради силната анти- 

пушателна кампания в световен мащаб, трябва да се търсят възможности за нови научни 

изследвания в направленията със здравен аспект. 

Ще се търсят рационални решения за алтернативно използване на тютюна и тютюневите 

остатъци. Това ще спомогне за решаване на някои съвременни проблеми – екологичен и 

енергиен. ИТТИ като биопроизводител върху сертифицирано поле предоставено за управление 

от МЗХГ, изследва и произвежда биологичен тютюн и тютютневи семена. 

Друг приоритет на бъдещата работа ще е разширяване и утвърждаване на 

международните връзки и сътрудничеството с научноизследователските центрове по тютюна в 

Северна Македония, Гърция, Турция и други балкански страни. Тенденция е обединяване на  

усилия за запазване на тютюнопроизводството на ориенталски тютюни в рамките на ЕС с 

помоща на науката по тютюна в тясно сътрудничество с UNITAB (Европейска организация на 

тютюнопроизводителите). 

За в бъдеще все повече ще се търси засилването на ролята на ИТТИ при изпълнение 

Споразумението за нивото на обслужване между Република България и Европейската комисия 

към Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните” , за съхранение на данни за 

тютюневи изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене. 

Приоритет ще бъдат изследванията в едно ново направление за ИТТИ -  токсикологията и 

добавките на тютюневите изделия.  

 

3. Развитие на научните кадри 

Ще се изработи програма за научно израстване и повишаване квалификацията на кадрите, 

проблем който е много голям през последните години. На младите учени ще се определят 

научни ръководители, които да отговарят за развитието им, ще се насърчават да публикуват 

научните си изследвания в издания с импакт фактор и ще им се поставят конкретни срокове за 

научно израстване.  

 

Б. Приложна дейност 

Важен аспект от бъдещата работа ще е задълбочаване отварянето на научната общност  

към потребностите на тютюневото стопанство за трансфер на нови сортове, адаптиране на 

традиционни български сортове ориенталски тютюн към климатичните промени, производство 

на качествени семена и технологии за тютюнопроизводителите, преработвателите и търговците 

на тютюн в България. 
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ИТТИ притежава Удостоверение № 1179/25.01.2007 год. от ИАСАС-София за вписване 

в регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал под 

№ 07ПЗ01179, том ІІІ, стр. 1179: 

- за производство на семенен материал – тютюн; 

- за заготовка (последващо разфасоване в малки опаковки) на посевен материал – 

тютюн, а на основание чл. 28, ал. 1 от ЗППМ и чл. 9 от Наредба за реда за реда за издаване на 

разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация 

на търговци на посевен и посадъчен материал, Разрешение № 0394/25.01.2007 г.  - 

- за складова база в с. Марково;  

- за производство на посевен материал – тютюн; 

- за заготовка (последващо разфасоване в малки опаковки) на посевен материал – 

тютюн.   

Съгласно българското законодателство научните изследвания и анализи на тютюневите 

изделия за установяване съдържанието на вредни вещества, вкл. на катран, никотин и 

въглероден оксид се извършват от акредитирани лаборатории, а ИТТИ е акредитиран в 

съответствие с новия стандарт ISO 17025/2018  със срок за акредитация до 29.12.2024 г. Ще 

се работи в насока за разширяване научното обслужване на тютюнопроизводството, обработка 

и преработка на тютюна, чрез договаряне на научно-експертна помощ от страна на 

специалисти на ИТТИ с производители и търговци. Ще се предприеме активна кампания за 

връщане интереса на производители и търговци към традиционни  българските сортове тютюн 

и тяхното адаптиране към климатичните промени с цел създаване на суровина с високо пазарно 

търсене. 

 

Ангажименти на ИТТИ по ЗТТСТИ  се изразяват в следното: 

 Разработване на технологични инструкции за отглеждане, обработка, преработка и 

оценка на тютюн и тютюневи изделия.  

 ИТТИ е национален администратор по докладване на съставките и добавките в 

Европейската комисия и съхранението на данните за тютюневи изделия, нови тютюневи 

изделия и растителни изделия за пушене.  

 ИТТИ изпълнява всички ангажименти на държавата по чл.35 от ЗТТСТИ. 

 ИТТИ е с признат и търсен по компетентност партньор от държавни органи в 

борбата с незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия. 

 

Ангажименти на ИТТИ по Рамковата Конвенция по Контрол на Тютюна   на 

Световната Здравна Организация: 

 Участието на ИТТИ при изпълнение на поетите ангажименти на Р България по 

европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия е осезаемо и 

признато. Експерти участват  чрез изработване на становища при работата на комисиите 

по: 

 Програма на СЗО за изпълнение на: 

-  чл. 9 – Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия.  

-    чл. 10 – Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия на РККТ 

на СЗО.  

- чл. 17 и чл. 18 – „Правителствена подкрепа за прилагане на икономически осъществими 

алтернативни дейности“ и ”Защита на околната среда”. 
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По Международното  сътрудничество ИНСТИТУТА работи по няколко програми: 

 Европейска програма за проследяване появата, развитието и патогенитета на маната  

 ”Неконвенционално използване на тютюна и остатъците му от производството, 

преработката и обработката”, съвместно с  Изследователски институт по тютюна, 

гр.Прилеп, Р.Македония 

 ”Проучване на съществуващата и създаване на нова ген плазма ориенталски 

тютюни за условията на Република България и Република Македония” 

  „Синтез и изследване на радикал-улавящатата активност на нови тиазолови и 

бензтиазолови съединения. 

 Договор за съвместна дейност между ИТТИ и   Виетнамския тютюнев институт 

(TICO) за периода 2017 г. – 2023 г. Извършват се изпитвания в производствени 

условия на няколко сорта български ориенталски тютюн в опитните полета на 

Виетнамския тютюнев институт ТИКО – гр. Ханой.  

 

В. Експериментална дейност 

Ще се търсят начини за инвестиране в апаратура и обучение на персонала, което ще има 

дългосрочен ефект и обезпечава изпълнението на Директивите на ЕС, на Европейското 

законодателство, както и бъдещи регулаторни и нормативни изисквания за изследване, 

измерване и регулиране съдържанието на вредни вещества в тютюна. 

 Ще се търсят спонсори от големите търговски фирми на тютюн и тютюневата индустрия 

за обновяване на научната апаратура и компютърните системи в института . 

 

 ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

Финансовото управление на ИТТИ е главен приоритет за спазване на бюджетните 

процедури. ИТТИ е второстепенен разпоредител на държавния бюджет към ССА. 

Въпреки слабото покачване на държавните субсидии през последните пет години, ИТТИ 

приключваше финансово без задължение всяка година. 

На фиг. 1 и 2 са представени данните за собствените приходи и всички разходи на ИТТИ 

за периода 2016 – 2020 по години. От резултатите се вижда, че най-големия източник на 

собствени приходи е производство на тютюневи семена. За съжаление през последните години 

се наблюдава негативната тенденция за спад в тютюнопроизводството и при трите типа тютюн 

– Ориенталски, Виржиния и Бърлей. В момента културата тютюн е подложена на най-висока 

степен на контрол и регулации по редица европейски директиви. Промяната в политиките на 

пазара за изкупуване на тютюневата суровина, също допринася за резкия спад при 

производството на суров тютюн. Всичко това се отразява във всички основни дейности на 

института. 

Разходите на института предимно се влияят от разходите за заплати, осигуровки, данъци 

и издръжка. Разходите за издръжка са намалени до минимум с цел вместване  в отпусканата 

държавна субсидия и собствените приходи по години. 
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Фиг. 1. Собствени приходи по години за период 2016 – 2020 г. 

 

 

 
 

Фиг. 2. Разходи по години за периода 2016 – 2020 г. 



 

 18 

 

Основните собствени приходи са от производство и продажба на: 

- на семена;  

- от анализи в Лабораторния комплекс за изследване /ЛКИ/; 

- от произвeдeн тютюн по научно изследователски задачи; 

- договори; 

- минимална част от наеми и услуги; 

- услуги по експертизи за РУ на МВР. 

Източници на финансиране дейността на ИТТИ освен от бюджетна субсидия и целеви 

проекти на ССА и МЗХГ ще са: 

- Лабораторни анализи от ЛКИ; 

- Договори за консултации, услуги и въвеждане на иновации с други организации 

(ИАСАС, Университети и др.), търговски и промишлени фирми и производители; 

- Производствена дейност (тютюнопроизводство, семепроизводство, сортоподдър-жане, 

пакетиране на семена и др.) 

- Международни проекти; 

- Публично-частни партньорства. 

Ще се изпълнява строга финансова дисциплина чрез Система за финансово управление и 

контрол. Отчетността по научноизследователски проекти – планиране, разходи, краен 

продукт, ще бъде въведена с цел ясно формулиране на себестойността на иновативните научни 

продукти.  

Разходите ще се редуцират до оптималния минимум, но не и за сметка на качеството на 

научно-изследователската работа. 

Административната дейност ще бъде ориентирана към контрол върху спазването на 

трудовия ред и дисциплина, опазване на продукцията и имуществото, ефективно използване 

труда на работниците и специалистите, контрол върху условията на труд, включително и 

охрана на труда. 

Ще се договорира съвместна дейност със заинтересовани инвеститори за промишлено 

използване на остатъците от тютюнопроизводството и тютюневата индустрия за енергийни, 

биологични и фармацевтични цели. 

На базата на публично-частно партньорство ще се организира по-добро използване на 

неизползваемите бази на института и опитните станции и полета. 

 

Д. Социални аспекти 

Реализирането на научната и производствена програми зависят в значителна степен от 

социалната дейност на служителите. Особено внимание ще се отделя на: 

- Правилните отношения със Синдикалните организации в рамките на КТ и Колективния 

трудов договор. 

- Ежегодното провеждане на профилактични прегледи, оценка на риска и замервания, 

съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Ежегодна застраховка на рисковите групи при финансова обезпеченост ; 

- Текущ ремонт на сградите с цел подобряване средата за работа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата програма има за цел утвърждаването и развитието на всичко постигнато в 

Института по тютюна и тютюневите изделия като продължител на почти 100-годишното 

съществуване на организираните научни изследвания върху тютюна. В днешните трудни 

условия за съществуването на науката по тютюна, целта е не само оцеляването на Института, 

но и намирането на средства и възможности за неговото развитие въпреки рестриктивните 

мерки на законодателството върху изследваната култура. Изпълнението на поставените цели и 

задачи е напълно реално чрез активното участие на всички учени и служители на ИТТИ, 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 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 ИТТИ и подкрепата на ССА, МЗХГ 

организациите на тютюнопроизводителите, преработвателите и търговците на тютюн и 

тютюневи изделия реализирането на тази програма ще бъде успешно. 

 

 

 

Дата:  12.03.2021 год.                                                           Изготвил:  

         (доц. д-р М. Къшева) 


