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Доц. д-р Цанко Гечев,
Директор на ЦРСББ:
Горди сме, че реализираме най-големия български проект в
областта на растителната системна биология и
биотехнология, финансиран от Европейската комисия и ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

ИНОВАЦИИ
ИЗК “Марица” си сътрудничи с ЦРСББ
за проучване и анализ на колекция от
уникални линии пипер и домати
В партньорство с Институт по
зеленчукови
култури
“Марица”
(ИЗК “Марица”), учени от Центъра
по растителна системна биология и
биотехнология (ЦРСББ) анализират
колекция от селекционни линии
домати и пипер (над 150 селекционни
линии за всеки вид).
Екипи от двата института разработват
растителни линии и хибриди и
проучват молекулярните механизми и
гени, отговорни за биологичното
разнообразие.
Българските зеленчуци са известни
със своя вкус. За съжаление, повечето
от тях не носят гени за устойчивост на
болести, поради което много фермери
и производители отказват да ги
отглеждат.
ЦРСББ, съвместно с ИЗК “Марица”
разработва селекционни линии и
хибриди, които съчетават вкуса на
традиционните български зеленчуци
с устойчивост на заболявания, с цел
увеличаване добива и доходите на
производителите.

През 2022 г. ИЗК “Марица” и
ЦРСББ планират да регистрират
два нови сорта домати с отличен
вкус, висока устойчивост и добра
продуктивност.

ВИЖТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

ИНОВАЦИИ
ЦРСББ е партньор в иновативен
проект за разработване на
растителен биостимулант

В сътрудничество с ирландската компания
BioAtlantis, ЦРСББ разработва ефективна
и екологична технология, базирана на
биостимулант,
извлечен
от
кафяви
водорасли - Ascophyllum nodosum.
Продуктът
Super
Fifty®
индуцира
експресията на специфични гени и
метаболити със защитни функции за
културите.

ханизми
на
действие
между
биостимуланта
и
растенията
посредством
РНК
секвениране,
метаболомен и липидомен анализ.
Публикувани са няколко научни
статии, посветени на биостимуланта и
възможностите, които предоставя за
предпазване на моделни и културни
растения
от
окислителен
стрес,
причинен от неблагоприятни условия.

Учените са изследвали молекулярните ме-

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

НОВИНИ
ЦРСББ спечели проект за финансиране
от Национален фонд
“Научни изследвания” към МОН

През 2021 г. Национален фонд
“Научни
изследвания”
към
Министерството на образованието и
науката (МОН) стартира конкурс по
програма ВИХРЕН за утвърдени и
водещи изследователи.

Проектът на д-р Актар Али (ЦРСББ)
"Изследване на взаимодействието
между
АБК
сигнализация
и
регулацията на преминаване към
цъфтеж” беше класиран на първо
място в категорията "Утвърден
изследовател”
и
избран
за
финансиране.
Продължителността на проекта е пет
години.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е партньор в нов проект
в помощ на журналисти и учени
Проектът “Наука и журналистика:
Заедно
срещу
инфодемията“,
който стартира в края на 2021 г., има
за основна цел повишаване на
доверието в медиите и науката чрез
създаване на по-достоверно и позадълбочено съдържание.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

НОВИНИ
Учени от ЦРСББ са сред найцитираните изследователи в света

Ръководителят на отдел “Растителна
метаболомика”
на
ЦРСББ
проф.
Алистър Фърни и ръководителят на
отдел “Развитие на растенията” на
ЦРСББ проф. Бернд Мюлер-Робер са
включени в класация на Clarivate като
двама
от
най-цитираните
изследователи
в
областта
на
растителната наука за 2021 г.
Методологията
за
класиране
се
основава
на
данни
и
анализи,
извършени
от
библиометрични
експерти, които подготвят годишен
списък от 6 600 изследователи от цял 
свят. Това са учени със значително
влияние и публикуване на високо
цитирани статии през последното
десетилетие.

Глобалната платформа за научни
анализи
Elsevier
обяви,
че
ръководителят на Отдел “Растителна
клетъчна биотехнология” в ЦРСББ
проф. д-р Милен Георгиев е сред
най-цитираните учени в света.
Elsevier
предоставя
публично
достъпна база данни, включваща
100 000 учени от цял свят, базирана
на стандартизирана информация за
цитати и h-индекс.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

НОВИНИ
Българската национална телевизия
представи ЦРСББ и проекта ПлантаСИСТ
Българската национална телевизия излъчи
репортажа
"Проект
ПлантаСИСТ
–
Бъдещето
на
българското
растениевъдство”.
Екипът на ЦРСББ е благодарен за
подкрепата
и
сътрудничеството
на
българското Министерство на науката и
образованието и Община Пловдив за
реализирането на най-мащабния проект в
областта
на
растителната
системна
биология и биотехнология в България.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Учени от ЦРСББ бяха представени в
сп. „Българска наука”
В края на 2021 г. сп. "Българска наука” представи
някои от изследователите и лаборантите на ЦРСББ.
Презентацията на екипа на ЦРСББ е част от
кампанията Лицата на ОП “Наука и образование
за
интелигентен
растеж”,
инициирана
от
Изпълнителна агенция „Програма за образование”
на Министерството на образованието и науката.

П Р О Ч Е Т Е Т Е ППРООВЧЕ Е
ЧТЕЕ Т Е О Щ Е

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

НОВИНИ
Учени от ЦРСББ са посланици
в кампания на
ИА „Програма за образование“ на МОН

Учени от екипа на ЦРСББ бяха
посланици
в
информационната
кампания Лицата на ОП "Наука и
образование
за
интелигентен
растеж“.
Кампанията
беше инициирана в
метростанции
в
София
от
Изпълнителна агенция „Програма за
образование“ към МОН.

Кампанията представи изследователи,
чиято научна работа е със значително
социално
и
икономическо
въздействие.
ЦРСББ беше представен от д-р
Гергана Захманова, д-р Лилия
Василева, д-р Рамадос Данускоди,
д-р Рейф Лайъл, г-ца Мартина
Савова.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

НАУЧНИ СТАТИИ
Взаимодействията между растения и
микроорганизми по време на
фиторемедиация
Д-р Ааканша Каножия от ЦРСББ е съавтор на
научна публикация в престижното списание
"Bioresource Technology".
Статията "Molecular insights into plantmicrobe
interactions
for
sustainable
remediation
of
the
contaminated
environment" прави обзор на постиженията в
приложението на ОМИКС-технологии, за да се
установят механизмите на взаимодействията
между растенията и микроорганизмите по
време на фиторемедиацията.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Всички научни статии на ЦРСББ

Изследователи от ЦРСББ с научна
статия за розмариновата киселина
Учени
от
отдел
“Растителна
клетъчна биотехнология” на ЦРСББ
са съавтори на статията “Rosmarinic
acid - From bench to valuable
applications in food industry”.
Статията е с отворен достъп и е
публикувана в престижното научно
списание "Trends in Food Science
and Technology”.
Всички научни статии на ЦРСББ

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
Дяволски нокът с потенциални
механизми на действие срещу псориазис
Учени от отдел “Растителна
клетъчна биотехнология” в ЦРСББ
публикуваха статия за водещото
международно списание с отворен
достъп „Molecules“.
Статията изследва потенциалните
механизми
на
действие
на
растението
Дяволски
нокът
(Harpagophytum procumbens) срещу
псориазис.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Всички научни статии на ЦРСББ

Учен от ЦРСББ е гост-редактор на
престижно научно списание
Д-р Амол Нанкар от ЦРСББ е гост-редактор в
специалното издание на Frontiers in Plant Sciences
"Идентифициране на алелни вариации, носители
на ценни качества за подобряване на културните
растения във връзка с предизвикателствата от
климатичните промени“.

Крайният срок за
изпращане на резюмета е
28 февруари 2022 г.

Редакторите на научното списание провокират
дискусия в контекста на изменението на климата,
която цели да вдъхнови нови технологични
приложения и интегриране на интердисциплинарни
подходи за подобряване на реколтата.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
ЦРСББ е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС с проект ПлантаСИСТ (SGA-CSA №
739582 по FPA № 664620), и проект Nо. BG05M2OP001-1.003-001-C01 на ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

БУЛ. РУСКИ

139,

АДРЕС:
ПЛОВДИВ

4000,

БЪЛГАРИЯ

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:
SECRETARY@CPSBB.EU

ТЕЛЕФОН:
+359

892

28

69

12

УЕБ СТРАНИЦА:
WWW.CPSBB.EU

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:
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