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К О Н С П Е К Т  

За Държавен изпит 

на специалност 5.11.1 Биотехнологии 

от професионално направление 5.11. Биотехнологии, 

ОКС „Бакалавър” 

1. Наследственост. Материални носители на наследствеността. Видове нуклеинови кисе-

лини. Организация на генетичния материал при прокариоти и еукариоти. Репликация на 

ДНК. Генетичен код – свойства. Реализация на генетичния код – транскрипция и транс-

лация. 

2. Изменчивост. Мутации – определение, видове. Спонтанни мутации. Индуцирани мута-

ции. Мутагенни фактори. Приложение на мутагенеза в програмите за подобряване на 

индустриални микроорганизми. 

3. Ензими - общи свойства, химична природа, механизъм на действие, активен център. Спе-

цифичност на ензимното действие. Кинетика на ензимните реакции. Фактори, влияещи 

върху ензимната активност.  

4. Амилолитични ензими:  и  амилази. Глюкоамилази. Разпространение. Механизъм на 

действие. Свойства. Приложение. 

5. Протеолитични ензими. Класификация. Механизъм на действие. Свойства. Приложение. 

6. Морфология на вируси и бактериофаги. Размножаване. Разпространение и значение. 

7. Морфология на прокариотни микроорганизми - бактерии, актиномицети. Размножаване. 

Разпространение и значение. 

8. Морфология на еукариотни микроорганизми - дрожди и плесенни гъби. Размножаване. 

Разпространение и значение. 

9. Хранене на микроорганизмите. Източници на въглерод, азот и други хранителни субст-

рати. Механизъм на хранене. Типове хранене при микроорганизмите. 

10. Биоенергетични процеси при микроорганизмите. Анаеробно и аеробно дишане. Фер-

ментационни процеси. Групиране на микроорганизмите по типа на дишане. 

11. Методи за промишлено култивиране на микробните продуценти на биопродукти. Кул-

тивиране за получаване на посевен материал. Повърхностно култивиране на микроор-

ганизми. Твърдофазово култивиране на микроорганизми. 

12. Дълбочинно култивиране на микроорганизми при промишлени условия. Периодично 

култивиране на микроорганизми. Непрекъснато култивиране на микроорганизми. Про-

мишлени съоръжения за дълбочинно култивиране на микроорганизми. 

13. Глутаминова киселина - свойства, приложение, методи за получаване. Получаване на 

глутаминова киселина чрез директна ферментация - продуценти, механизъм на би-

осинтеза, хранителни среди и условия на култивиране на продуцентите, промишлени 

технологии. 



14. Лимонена киселина - свойства, приложение, продуценти, механизъм на биосинтеза, 

промишлено получаване чрез твърдофазово, повърхностно и дълбочинно култивиране 

на продуцентите, изолиране и пречистване. 

15. Антибиотици – определение, класификация. Микроорганизми продуценти на антибио-

тици. Механизъм на действие на различните групи антибиотици. Механизъм на анти-

миробна резистентност. Приложение на антибиотиците. 

16. Производство на антибиотици – основни етапи. Принципна технологична схема. Щам-

продуценти на антибиотици – изисквания. Култивиране на продуцентите за получаване 

на посевен материал и биосинтеза на антибиотици. 

17. Имунитет. Естествена резистентност на организма. Придобит имунитет. Клетъчен, ху-

морален и локален имунитет. Антигени. Антитела. Динамика на имунния отговор. Пър-

вичен и вторичен имунен отговор. Генетичен контрол на имунната система. HLA сис-

тема. 

18. Ваксини, серуми (поликлонални и моноклонални), имуномодулатори. Съвременни под-

ходи в имунодиагностиката и имунотерапията. 

19. Алкалоиди - същност, класификация, общи свойства. Значение и приложение. Възмож-

ности за изолиране от растителни суровини. 

20. Витамини – класификация, свойства, биологична активност. Значение и приложение.  

21. Антиоксиданти. Видове антиоксиданти. Механизъм на действие. Влияние върху човеш-

кия организъм. 

22. Нитрагин - свойства на грудковите бактерии, механизъм на симбиотична азотфиксация. 

Методи за подобряване на азотфиксацията на грудковите бактерии. Получаване на сух 

(прахообразен) и торфен нитрагин. Приложение на нитрагиновите препарати.  

23. Бактерийни инсектициди - свойства, токсични продукти на Bacillus thuringiensis. Техно-

логия за получаване на ентобактерин. Приложение. 

24. Получаване на фуражни дрожди. Принципна технологична схема. Суровини за получа-

ване на фуражни дрожди. Получаване на посевен материал. Култивиране на фуражни 

дрожди в промишлени биореактори. Отделяне на дрождевата биомаса. 

25. Получаване на хлебни дрожди. Технологична схема. Суровини за получаване на хлебни 

дрожди. Получаване на посевен материал. Култивиране на хлебни дрожди за получа-

ване на търговски продукт.  

26. Производство на закваски (стартерни култури) за месни продукти. Механизъм на дейс-

твие. Влияние върху зреенето на колбасите. Приложение на закваските. 

27. Биотехнологични методи при производството на хляб и хлебни изделия. Биологични 

разбухватели на тестото. Основни процеси, протичащи при образуване на тестото и  при  

съзряването му. 

28. Биотехнология на хранителни продукти. Млечнокисели закваски – състав, получаване 

и приложение в млечни продукти. 

29. Стандартизация на биопродукти. Национални и европейски закони за стандартизация 

на биопродукти. Видове стандарти. Организация на стандартизационната дейност. 

Структура и съдържание на стандартите. 

30. Системи за управление на качеството – същност, принципи. Въвеждане и сертификация 

на системите по качество. Добра производствена практика – принципи и изисквания. 
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