
Селскостопанска Академия в делниците 
между два празника - 26.10.22 г.



Национална автономна бюджетна организация, в която се осъществяват научни 
изследвания, научно-приложни и образователни дейности и се създават иновации 

в областта на земеделието и храните. 

Българските аграрни научни изследвания имат дълга 
традиция, чийто правоприемник е Селскостопанска 
Академия. 

Изградена регионална мрежа от научни институти 
и опитни станции в състава на  ДП.  

Приемственост, дългосрочност и широк 
научен обхват.  Използване на традиционни 
и най-съвременни методи за изследване. 

Интегриране на всички функционални 
звена на иновационния процес. 

Създадена и патентно защитена 
интелектуална собственост с висок  
потенциал за комерсиализиране. 

Най-силните предимства 



В делниците между 
два празника учените 
от ССА изпълняват 
своята мисия: 

Ние се грижим за храната , природата и здравето. 

Продоволствена 

сигурност 

Опазване на 
природните

ресурси

Подобряване
качеството  на 
живот 



Основни дейности

Изследователски

Научно-приложни

Контролни и оценяващи

Съветнически

Информационни и обучителни 



• Генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове с повишена
продуктивост и качество, адаптирани към пазара и климатичните промени.

• Устойчиво и ефективно управление на ресурсите ( почви, води, биомаса) при условия на
климатични промени, смекчаване на въздействието и практики за адаптация

• Системи на земеделие за конвенционално и биологично производство. Нови решения в
интегрираните системи за борба с неприятелите в земеделските агроценози.

• Генетични и селекционни изследвания в животновъдството. Подобряване храненето,
хуманно отношение към животните и ограничаване на вредните екологични ефекти.

• Устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите.

• Разработване на безопасни, качествени и здравословни храни,напитки и други
хранителни ресурси.

• Подобряване условията на живот в селските райони.



54.5 %

45.5 %
1st Qtr

2nd Qtr

Бюджетна субсидия
31 536 200 лв. 

Покрива заплатите на 479 бр. учени  
Научно-технически персонал в 
съотношение 1:0.5 до 2.2 % 
10 % общ административен персонал

Привлечени средства 
Продажба на продукция и 
интелектуална собственост
Приходи от конкурсни проекти и 
програми
Услуги към бизнеса. 

Осигурява издръжката на институтите и
проектите към ССА 
- Заплати на производствения персонал
и останалия административен персонал 
- Издръжка на инфраструктурата 

Съотношение между бюджетната субсидия и привлечените средства 
през 2021 г. в ССА 

- Материални разходи за научно-
изследователските проекти  към ССА



Проекти финансирани със средства от бюджетната 
субсидия 

114
проекта

Растениевъдство 

Устойчиво управление на 

ресурсите и селските райони

Животновъдство, 

рибарство и аквакултури 

Безопасност и качество 

на храните 

36

38

29

11

487 
изследователи 
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1

2

2
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Проекти по програма 

„Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ на ЕС

COST – Акции „Хоризонт 2020“ на ЕС

Проекти по Трансгранично 

Сътрудничество

Проекти на Международната 

агенция за атомна енергия

Проекти с Организацията на ООН 
по прехрана и земеделие (ФАО) 

27
проекта

Проекти, финансирани от международни конкурсни 
програми 



79

Конкурс  за 
фундаментални 

научни изследвания 

67

Двустранно 
сътрудничество

9

Конкурс - млади 
учени

3

Конкурсни програми на 
Фонд Научни Изследвания 



Национални научни програми 

ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” -
2018 - 2022г. – 13 Института от ССА

ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 
явления и природни бедствия” – 2018-2022г. – 7 Института на ССА

389 167 лв. 

24 964 лв.



Национални научни програми 

ННП „ Интелигентно растениевъдство“

ННП „Млади учени и постдокторанти - 1”

ННП „Интелигентно животновъдство“ 

248 696 лв.

24 000 лв.

112 340 лв. 

150 000 лв.



Национални научни програми, стартирали 
през 2022 г. 

НП „Млади учени и постдокторанти-2 - 2022г. – 2025 г.

НП „Стимулиране на публикационната активност в 
авторитетни международни научни списания и отворeния 
достъп до научна информация“

НПМУП – 2 
173 106 лв 

74 3164 лв



Нaционалната инфраструктура за изследване и иновации 
в земеделието RINA 

Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на  
морските изследвания и  участие в европейската 
инфраструктура (EURO-ARGO) - МАСРИ

Център по растителна системна биология и 
биотехнологии (ЦРСББ)

Център за компетентност “Устойчиво оползотворяване на 
био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматни растения 
за иновативни биоактивни продукти.» 

Научноизследователска инфраструктура в областта на 
храни, хранене и здраве, обвързана с участие на 
българия в паневропейска инфраструктура FNH-RI (FNH-RI 
BUL)



Започна подготвителната и техническата работа по изграждане на 
Нaционалната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието RINA с 
финансовата подкрепа на МОН, договор ДО1-394/18.12.2020

RINA е изследователска инфраструктура в 
областта на агро-екологията,  екосистемните

услуги и прецизната селекция, която ще 
подпомага преминаването на обществото 
ни към устойчива система за производство 

на храни и биоресурси.

RINA ще подкрепя изследователите, 
бизнеса и политиците при разработването 
на решения, свързани с продоволствената
сигурност, справяне с климатичните 

промени и устойчивостта на околната 
среда, с цел да стимулира растежа на 
жизнена биоикономика. 

Съгласно препоръките на МОН е разработена  нова концепция за развитието на изследователската
инфраструктура, която е насочена по-фокусирано към изследвания и иновации в областта на агро-екологията, 
екосистемните услуги и прецизната селекция на икономически важни земеделски култури. 



се присъедини към Европейската изследователска инфраструктура за анализ и 

експериментиране върху екосистемите (AnaEE) чрез няколко полски и 

експериментални платформи. 

Национална, 
дългосрочна 

експериментална 
изследователска 
инфраструктура, 

която е 
интегрирана с 

European 
Infrastructure 

for Plant 
Phenotyping

Европейската
изследователска
инфраструктура

за анализ и 
експериментира

не върху
екосистемите –

AnaEE. 

Grosser “Integrated SERvices
supporting  a sustainable 
AGROecological transition”;
2022 - 2027 г.



ССА осигурява обучение и подготовка на докторанти в 4 научни 
области (социални, технически, биологически и аграрни науки) 
и 8 професионални направления

21 института притежават 

56 програмни акредитации 
за обучение в ОНС „доктор”

по 29 докторски програми



Докторанти, които се обучават в ССА –
октомври 2021 - октомври 2022г. 

Защитили успешно -
11

Отчислени с право на 
защита - 11

Зачислени докторанти

- 13

Общо обучавани - 57



ССА участва в съвместни бакалавърски и 
магистърски програми с различни 

университети 

• Бакалавърска програма „Eтерично-маслени култури“ – ТУ 
съвместно с ИРЕМК- Казанлък

• Mагистърската програма по “Управление на агробизнеса и 
развитие на селските райони”- Нов Български Университет (НБУ) 
и Институт по аграрна икономика (ИАИ),

• Магистърската програма »Иновации и дигитална трансформация 
на агробизнеса“ – СУ, Стопански факултет, ССА 

https://www.iae-bg.com/wp-content/uploads/2014/07/Broschure_A4_AgroBusiness_Final_v.pdf


ССА притежава Еразъм Харта за Висше Образование,
присъдена от Европейската Комисия за периода 2021 –
2027 г

Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1:
„Образователна мобилност за граждани”, сектор
„Висше образование”

За периода 2019-2023 г. ССА е спечелила 5 проекта по Еразъм,

възлизащи на 748 240 Евро



Мобилност на докторанти с цел практика с
продължителност  6 месеца 

Мобилност на персонала с цел обучение 
между Програмни / Партньорски страни 

Мобилност на персонала с цел 
преподаване

Средна продължителност на всяка 
мобилност

Изразходвани средства за мобилности 

1 бр. 

164 бр.

52 бр. 

7 дни

277 740 €

Осъществени мобилности 2021-2022 г. 
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В списания с Q4 - 57 

В списания WoS(CABI)- 339

Oбщ брой цитирания- 1327

Публикации и цитирания на учени от ССА в индексирани от 
WoS/Scopus научни списания през 2021 г. 

В списания с Q1 – 48

В списания с Q2– 30

В списания с Q3- 123



СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 



http://animalscience-bg.orghttp://cropscience-bg.orghttp://www.agrojournal.org/

Web of Science -
Emerging Sources 
Citation Index (ESCI)

Scopus SJR for 2021
– 0.25

http://soilscience-bg.org http://journal.jaem.info

Научни списания, издавани от ССА

http://animalscience-bg.org/
http://cropscience-bg.org/
http://www.agrojournal.org/
http://soilscience-bg.org/
http://journal.jaem.info/


Открити дни и други информационни събития 

11



Учени от институтите на ССА участват като лектори в голям брой 
информационно-обучителни семинари, организирани от НССЗ



Процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и 
функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 
„Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020г. – 9 проекта 
ИКХТ – София, ИЖ – Костинброд, ЗИ – Стара Загора, ИЗК « Марица» – Пловдив
ИАИ – София; ИПАЗР - София 

Процедура по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски
стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството
и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. - НЦЖЗ - Смолян договор за изпълнение на проект
„Предоставяне на съвети на млади земеделски стопани от България“

Проекти на ССА, финансирани от ПРСР 

BG06RDNP001-1.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по 
подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 
1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 година.



На 12 октомври 2022 г. българският посланик в 

Норвегия Вера Шатилова депозира в Световното 

семехранилище в Свалбард, Норвегия, 1186 образци 

от 16 рода и 33 растителни вида.

В България Институтът по растителни генетични ресурси –

гр. Садово съхранява най-богатото растително разнообразие 

от културни видове и сортове и техните диви 

предшественици. 

Съхраняване и опазване на растителните генетични ресурси 



През последната година от Патентно ведомство на ССА са 
издадени 20 сертификата за нови сортове растения и са 
подадени 14 нови заявки. 

ИЗК“Марица“

ДЗИ, Г. 
Тошево

ИЦ -Кнежа

Краставици  „Тереза”
Картофи "Евредика„
Домати "Прометей„
Тиквички "Бистра"
Пипер "Десислава"-

Царевица -"Кнежа 649, 
"Кнежа 651, "Кнежа 568 
"Кнежа 570А“, "Кнежа 571,
"Кнежа 572“, "Кнежа 573“, 

"Кнежа 575"

Пшеница "Шибил„
Пшеница "Цвета"

ЗИ, ШуменЗахарно сорго 
„Шуменско сладко”
Цвекло "Тетраголд"

ИПК, Чирпан
Твърда пшеница "Дечко“
Твърда пшеница "Дейче"

ИРГР, Садово

Пшеница "Сашец"

Интелектуална собственост



Регистрирани патенти и полезни модели –
2022 г. 

Патент за 
изобретение

«Метод и 
устройство за 
безконтактно 
отделяне на пчели и 
пчелни роеве» 

ИЖ – Костинброд 

«Микроапарат за 
дестилация на 
лавандула и други 
етеричномаслени 
суровини» 

ИРЕМК - Казанлък

Полезен
модел



През 2022 г. Ръководството на ССА 
предприе:

Поредица от инициативи, насочени към по-добър диалог с
министри и политици за преосмисляне на важната роля на аграрните
изследвания за осигуряване на продоволствената сигурност, здравето на
обществото, устойчивото и конкурентноспособно земеделско производство
и опазването на природната среда.

Беше получена сериозна подкрепа от Министерството на 
образованието, Министерството на земеделието и 
Министерството на финансите и преобладаващата част от 
парламентарно представените партии. 

Беше постигната актуализация на бюджета на ССА за 
увеличение на заплатите на изследователите с повече от 
40 %. 



Получената подкрепа се основаваше до голяма степен на:  

Резултатите от извършената през 2021 г. оценка на научно-
изследователската дейност на ССА, както и на продължителното 
наблюдение на работата на Академията, осъществено съгласно 
действащото законодателство. 

Оценката показва устойчива тенденция за повишаване на 
резултатите на ССА. Академията се подрежда на 8-ма 
позиция сред първите 12 научни организации в страната. 

По патентна  активност – на второ място след 
Българската Академия на Науките.



Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни 
трансфери за Селскостопанска академия за 2022 г.
Ръководството на ССА пое ангажимента през следващите две години да бъдат 
изпълнени следните индикатори:

• Повишаване с 5 % на 
публикациите Q 1 – Q 3 за 
2022 г.  

• Повишаване на 
цитируемостта  с 5 % за 
2023 г. 

Индикатори за 

научно развитие

• Повишаване броя на 
младите изследователи с 
5 % 

• Повишаване броя на 
докторантите с 5%. 

Индикатори за научен 
състав • Повишаване броя на заявките за 

сертификати за нови 
ортове/линии, патенти и полезни 
модели с 10 % 

• увеличен брой лицензионни 
договори и договори за продажба 
на сертифицирани семена– с 10 % 

Индикатори за 
иновационна 

активност 



Приехме да разработим  дългосрочни програми за повишаване на научния и 
експертен капацитет на учените

П
р

о
гр

ам
и

за привличане на докторанти 
и млади изследователи

за повишаване на качеството 
на издателската дейност

за повишаване на качеството 
на публикационната дейност 

и стимулирането и  

за повишаване на 
разпространението на знания 
и иновации сред фермерите 

за стимулиране на 
експертната дейност в помощ 

на държавните институции;



Насърчаване на общо разбиране за аграрната наука и 
нейната роля в обществото.

Промяна на модела на взаимодействие между политици 
и учени.
Колко се инвестира в аграрна наука, каква е 
възвращаемостта и добавената стойност. 

Обучения за комуникационни умения и разбиране на 
политическите процеси за учени.

Данните, информацията и знанията са важни за вземането
на правилни политически решения. 

Инициирахме създаване на платформа за подобряване на 
диалога между аграрна наука и политиците за справяне с 
предизвикателствата:



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


