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Квалификационна структура

на учените –през 2021г. 

Квалификационна структура  на 

учените по академични 

длъжности 

Квалификационна структура на 

учените по научни степени

ДН
2%

д-р
83%

без научна 
степен

15%
професори

14%

доценти
34%

гл. асистенти
35%

асистенти
17%

479 изследователи 



Възрастова структура на 
учените през 2021г.

до 35 години
11%

от 36 до 
50 години

49%

от 51 до 
60 години

23%

над 60 
години

17%



Изследванията и иновативните продукти, които 

създаваме са в следните приоритетни 

направления

 ГЕНЕТИЧНИ И СЕЛЕКЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
НОВИ СОРТОВЕ С ПОВИШЕНА ПРОДУКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО,
АДАПТИРАНИ КЪМ ПАЗАРА И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ.

 УСТОЙЧИВО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
(ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ, ПОЧВИ, ВОДИ, БИОМАСА) В 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 СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ АГРОЦЕНОЗИ



Изследванията и иновативните продукти, 

които създаваме са в следните приоритетни 

направления

 ГЕНЕТИЧНИ И СЕЛЕКЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ПОДОБРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕТО,
ХУМАНИТАРНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ
НА ВРЕДНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ.

 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

 СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ КАЧЕСТВЕНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ
ХРАНИ, НАПИТКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Научноизследователски проекти 

финансирани със средства от бюджетната 

субсидия:

29

40

27

13

Устойчиво управление 

на ресурсите и селските 

райони

Животновъдство, 

рибарство и 

аквакултури

Безопасност и качество 

на храните 

479
изследователи

109
проекта

Растениевъдство 



Проекти, финансирани от 

международни конкурсни програми 

11

2

1

3

2

9

29
проекта

Проекти по програма 

„Хоризонт 2020“ на ЕС

Проекти по Трансгранично 

Сътрудничество

Проекти на Международната 

агенция за атомна енергия

Проекти с фондация

„Америка за България”

COST – Акции „Хоризонт 2020“  

на ЕС

Проекти с Организацията на 

ООН по прехрана и земеделие 

(ФАО) 



Проекти по програма „Хоризонт 2020“ 

на ЕС 

„Отговорни изследвания и иновативни базови 
практики в биологичните науки“ (RESBIOS); АБИ –
София, 2020- 2022 г.

„Трансфер на знание към земеделие, базирано на 
бобови култури и производство на фуражи и храни“
(Legumes translated); АБИ - София,  2018 – 2021 г. 

„Договаряне на решения за ефективно и трайно
предоставяне на агроекологични климатични
обществени блага от селското и горското
стопанство на ЕС“ (CONSOLE); ИАИ - София, 2019-
2022 г.

„Устойчива общност за ангажиране в Селската 
политика на нейните участници“ (SHERPA); ИАИ –
София, 2019-2023 г.

24 184 Евро

50 705 Евро 

58 115 Евро

27 980 Евро



Проекти по програма „Хоризонт 2020“

на ЕС 

„Активирана мрежа на генбанките“ (AGENT); ИРГР 
- Садово, 2020-2025 г. 

„Свързване на генетични ресурси на култури от 
семейство Картофови чрез генотипиране и 
фенотипиране“ (G2P-SOL), ИЗК „Марица“ –
Пловдив, 2016 - 2021 г. 

„Изграждане на център по системна растителна
биология и биотехнологии за превръщане на
фундаменталните изследвания в устойчиви
биобазирани технологии в България“ (PlantaSYST);
ИЗК „Марица“- Пловдив, 2017- 2024 г.

Експлоатиране ценността на генетични ресурси от 
домати в настояще и бъдеще (HARNESSTOM), 
ИЗК „Марица“-Пловдив, 2020-2024 г.

38 240 Евро

250 519 Евро

75 000 Евро

79 266 Евро



Проекти по програма „Хоризонт 2020

“ на ЕС

•

„Динамично затревено мулчиране и използване на 
рециклираните подобрения за увеличаване на 
биоразнообразието, пластичността и устойчивостта на 
интензивните овощни градини и лозя;
Институт по овощарство – Пловдив,  2021 – 2025 г.

•

„Европейска нощ на учените“ (REFRESH);
Агробиоинстиут и  ИЗК “Марица”- Пловдив,  2021 г. 

„Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в 
страните от Централна и Източна Европа“
(BIOEASTsUP); ЦА - Селскостопанска академия, 2019 
- 2022 г.

18 834 Евро

3 300 Евро

34 742 Евро



COST Акции

Action FA 17111 „Интегриране на данни за увеличаване
силата на омикс технологиите за подобряване на 

лозата“ /INTERGRAPE/ – АБИ, София 

Action 16107 „EuroXanth: интегрирана наука за 
интегрирана борба с патогени от семейство 
Xanthomonadaceae в Европа” – ИПАЗР,  София

Action CA15136 “EUROCAROTEN – Европейска мрежа за 
напредък в изследването върху каротеноидите и тяхното 
приложение в аграрния, хранителния и здравен сектор” -

ИККХ, Пловдив

Action CA 16106 „Амоняк и емисии на парникови 
газове от животновъдни сгради", Университета Aarhus, 

Дания - ЗИ, Шумен

Action CA 15215 „Иновативни подходи при 
производството на свинско месо”, Университет 

Хохенхайм, Германия - ЗИ, Шумен



COST Акции

Action 18135 “Fire in the Earth System: Science 
& Society” – ИПАЗР, София

Action CA18210 “Oxygen sensing a novel mean 
for biology and technology of fruit quality” –

ИККХ, Пловдив

Action CA18101 „Sourdough-biotechnology 
network towards novel, healthier and 

sustainable food and bioprocesses“ – ИККХ, 
Пловдив 

Action CA 19110   „Plasma applications for 
smart and sustainable agriculture” – ИПК –

Чирпан, ИО – Пловдив, ИПАЗР - София



Конкурсни програми на 

Фонд Научни Изследвания 

61

Конкурс  за 
фундаментални научни 

изследвания 

49

Двустранно 
сътрудничество

8

Конкурс - млади 
учени

4



Млади учени, ръководители 

на проекти към ФНИ

http://www.agriacad.bg/index.php


Център за компетентност: BG05M2OP001-1.002-0012-C01 

„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от 

лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни 

продукти”

 Обща стойност: 23 791 055.20 лв. / 3 043 782 за АБИ

Начало: 30.03.2018 г. Край: 30.12.2023 г.

 Координатор: Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН

 Партньори: Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и 

Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по 

полимери при БАН

 Изразходвани средства от АБИ:  2 500 000 лева

ОП “НОИР”



Проект „Национална инфраструктура за 

изследване и иновации в земеделието и 

храните (RINA)“ към Националната пътна карта 

за научна инфраструктура за периода 2020 -

2027 г., с координатор Селскостопанска 

академия



През декември 2020 г. бе подписано първото 

Споразумение между ССА и МОН за извършване 

на предпроектни дейности, а от края на март 2021 

г. Националната инфраструктура за изследване и 

иновации в земеделието и храните (RINA) 

официално е член на консорциума на 

Европейската изследователска инфраструктура за 

анализ и експериментиране върху екосистемите –

AnaEE. 

Създаване на модерна национална научно-изследователска 

инфраструктура за постигане на значими научни и приложни 

резултати, трансфер на знания и технологии в областта на 

устойчивото и ефективно управление на почвените и 

генетичните ресурси; подобряване на екосистемните услуги в 

земеделието; повишаване устойчивостта на аграрния сектор и 

намаляване на вредните въздействия върху околната среда.



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” – 2021-2024 г.- 12 
Института на ССА

ННП “ Интелигентно животновъдство” – 2021-2024г. 

248 696 лв.

24 000 лв. 



Първа работна среща по ННП-ИР, 

септември, 2021г. Варна



ННП „Млади учени и 

постдокторанти”

35 участници  

112 340 лв

51 бр. публикации в WoS, 
SCOPUS

1 заявка за нов сорт



Допълнителни стипендии за 

редовни докторанти на ССА 2020г.

8 редовни 
докторанти  

10 500 лв



ССА осигурява обучение и подготовка на

докторанти в 4 научни области (социални, 

технически, биологически и аграрни науки) и 

9 професионални направления

21 научни института 
притежават 

55 акредитационни

листи за обучение в ОНС 
„доктор”

по 31 докторски 
програми



Докторанти, които се обучават в 

ССА - октомври 2020 - октомври 2021г. 

Защитили успешно

11

Отчислени с право на 
защита 10

Общо обучавани

63

Зачислени докторанти

10

http://www.agriacad.bg/index.php


•асистенти•гл. асистенти

• доценти •професори

9

6

3

2

3417

16

Конкурси за академични длъжности в ССА през 

октомври 2020 - октомври 2021 г. 



Текущи проекти

За периода 2019-2023 г. ССА е спечелила 5 

проекта, възлизащи на 748 240 Евро

Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна

мобилност за граждани”, сектор „Висше образование”



Текущи проекти

Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642

- Продължителност на проекта – 36 месеца (01.06.2019 г. – 31.05.2022 г.)

- Общо отпусната сума по проекта – 212 330 Евро

Договор № 2019-1-BG01-KA107-061934

- Продължителност на проекта – 36 месеца (01.08.2019 г. – 31.07.2022 г.)

- Общо отпусната сума по проекта – 20 872 Евро

Договор № 2020-1-BG01-KA107-078906

- Продължителност на проекта - 24 месеца (01.08.2020 г. - 31.07.2022 г.)

- Общо отпусната сума по проекта – 54 264 Евро

Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128

- Продължителност на проекта - 16 месеца (01.06.2020 г. - 30.09.2022 г.)

- Общо отпусната сума по проекта – 237 360 Евро

Договор № 2021-1-BG01-KA131- HED - 000003303

- Продължителност на проекта - 26 месеца (11.10.2021 г. – 31.10.2023 г.)

- Общо отпусната сума по проекта – 223 514 Евро



Осъществени мобилности 

2020-2021 г. 

Мобилност на докторанти с цел практика с
продължителност  2 месеца 

Мобилност на персонала с цел обучение между 
Програмни страни 

Мобилност на персонала с цел преподаване

Изразходвани средства за мобилности 

0 бр.

61 бр.

16 бр. 

Средна продължителност на всяка мобилност

7 дни

99 170 €





Открити дни и други информационни 

събития

5 открити  

дни и 1 ден 

на 

отворените 

врати





Новопризнати сортове 

през 2021 г. – 10 бр.

 Ечемик сорт „СИЕЛА”  - ИЗ, Карнобат

 Овес сорт „ХЕКТОР”– ИЗ, Карнобат

 Царевица – хибриди „Кнежа 320”, „Кнежа 565”, „Кнежа 
648”, „Кнежа 564”,  – ИЦ, Кнежа

 Пшеница сорт “Мореса” – ДЗИ, Г. Тошево

 Фасул сорт “ПУКЛИВ ДВЕ” – ДЗИ, Г. Тошево

 Пипер “ПЛОВДИВСКИ РАТУНД ПС2” – ИРГР, Садово и АУ, 
Пловдив

 Пипер ”САДОВО М” – ИРГР, Садово и АУ, Пловдив

 През 2021 г. в официалния бюлетин на Патентното 
ведомство са публикувани 9 заявки от структурните 
звена на ССА за нови сортове растения.



Регистрирани полезни модели и 

патенти през 2021 г. 

 Самозаселващ се изолатор за пчелни майки –

ИЖН, Костинброд

 Многофункционална пчелна пита – ИЖН, 

Костинброд



Публикационна активност 

през 2020 г.

 Общ брой публикации – 383

 В списания с Q1 (WoS/Scopus) – 17

 В списания с Q2 (WoS/Scopus) – 19

 В списания с Q3 (WoS/Scopus) – 78

 В списания с Q4 (WoS/Scopus) – 42

 В списания WoS (CABI) – 227

 Общ брой цитирания в списания (WoS/Scopus) –
2084



Лицензионни договори с фирми –

Лицензионни договори с фирми

ИЦ – Кнежа; ИЗС – Русе – 74 757 лв. 

Реализация на интелектуални продукти (сертифициран 
размножителен материал от растения и животни) –

1 765 930 лв.

Договори за съвместно разработване и изпитване на
технологии и ефективност на продукти за растителна
защита – 26 632 лв.

Реализация на интелектуални продукти, лицензионни и др. 

договори и научно обслужване на външни потребители

Научно обслужване на външни потребители (анализи, 

експертизи и др.)- 138 969 лв.

1 979 656 лв. 





Честит Празник!


