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Д О К Л А Д 

ОТ ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА - МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската 

академия 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет 

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия /ЗССА/. 

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

Селскостопанска академия има за цел  да създаде условия ССА да се развива като 

ефективен и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие, в 

модерна и привлекателна организация за младите хора, с добра мотивация  за 

научни и научно-приложни изследвания и професионално обучение, инструмент за 

генериране на иновативни политики в областта на земеделието и храните,  партньор 

на местните власти в посока намаляване дисбалансите  в развитие на регионите чрез 

нейните структури.   



След направен задълбочен анализ на постъпилите предложения, работна 

група, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните изготви 

проект на Закон за изменение и допълнение на ЗССА, като основните промени могат 

да се систематизират накратко в следните направления: 

1. Промяна на модела на финансиране на Селскостопанска академия. 

Селскостопанска академия (ССА) е организация за научни изследвания, за 

приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, 

животновъдството и храните, второстепенен разпоредител с бюджет към 

Министерство на земеделието и храните. По силата на сега действащия ЗССА, 

приходите по бюджета на Селскостопанската академия се формират от трансфер от 

републиканския бюджет, определени със закон, приходи от сключени договори за 

изследователски проекти, приходи от реализация на интелектуални продукти, 

дарения и други. 

С предложения проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за 

ЗССА се цели въвеждане на бюджетни параметри, стимулиращи дейността на ССА 

при осигурено съответствие на бюджетните взаимоотношения с консолидираната 

фискална програма на държавата.  

С оглед засилване контрола, подобряване на финансовата дисциплина и 

модела на финансиране на ССА чрез механизми, които да доведат до увеличаване на 

средствата за научни изследвания и иновации се предлага Селскостопанската 

академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната 

фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. 

Липсата на фиксиран разходен таван ще доведе до възможност за значително 

увеличение на собствените приходи и управление на паричните средства с цел 

оптимизиране и стабилизиране на научната, научно-приложната, експериментално-

производствената и обслужващата дейност в структурите от системата на ССА, както 

и осигуряване на допълнителни работни места. 

Желаната финансова промяна при управлението на паричните средства ще 

доведе до оптимизиране и стабилизиране на научно-изследователската дейност на 

институтите към ССА и до по-добра мотивация за работа на служителите. 

Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения от него труд 

ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на ССА за създаване 

на качествен продукт и реализация на цялостни проекти в обществен интерес. 

Предложената промяна е насочена към превръщането на селскостопанската наука 

във фактор за развитие на земеделския сектор, на базата на нови знания и 

иновационните дейности. Същевременно се очаква да се създадат подходящи 

условия на труд и гарантиране на достойни възнаграждения за работещите. 



2. Формиране на изследователски и иновационни центрове. 

С цел изграждане на благоприятна среда за засилено партьорство и по-добро 

сътрудничество между научните структури на Селскостопанска академия, за 

изграждане на ефективна система за научни и научно-приложни изследвания, за 

ускорен трансфер на знания в практиката и комерсиализация на научните продукти 

се предлага да се формират, на функционален принцип, Центрове за изследвания и 

иновации. С тази промяна се очаква Центровете за изследвания и иновации да 

координират дейността на научните институти с изследвания в сходни приоритетни 

направления на земеделието за преодоляване на разлома между науката и бизнеса, 

за подобряване на фрагментираната институционална среда и въвеждане на 

проектното управление на изследователския процес, за постигане на по-висок ефект 

в земеделието и утвърждаване на българските иновативни земеделски продукти на 

пазара.  

Демократичните традиции на управление на научната и научно-приложната 

дейност в центровете и ССА като система, ще се гарантира от формирането на 

колективни органи за управление – научни и координационни съвети с 

представителство на бизнеса, браншовите организации и с участие на младите 

учени. По този начин ще се постигне по-добра  връзка с бизнеса и потребителите на 

научно-приложни продукти, което е условие за правилно съставяне и изпълнение на 

годишната научна програма. В тази посока е и законодателната промяна, която 

предвижда участие на представители на браншови организации в Управителния 

съвет на ССА, както и в координационните съвети на Центровете за изследвания и 

иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса 

при изпълнение на научни и научно-прилиожни проекти. 

3. Оптимизиране на структурата на ССА. 

Основната промяна засяга опитните станции и експериментални бази, които 

по сега действащия закон са държавни  предприятия, съгласно чл. 62, ал.3 от 

Търговския закон и цели да повиши тяхната ефективност и възможност за пряко 

приложение на научните продукти в практиката. 

Първо, промяната предвижда обособяването им като структурни звена на 

научните институти за осъществяване на експериментално-производствена, 

приложна и обслужваща дейност. Очаква се да се повиши възможността им за 

участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и 

образователни структури на Институтите. В същото време се постига намаляване на 

административната тежест, чрез съкращаване на управленски и административни 

длъжности- директори и администрация. 

 



Държавните предприятия стават структурни звена - опитни станции и 

експериментални бази в институти с идентични научноизследователски 

направления, като дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и 

задължения на държавните предприятия по чл. 62, ал.3 от Търговския закон ще 

преминат в съответното титулярно научно звено.  

Трудовите правоотношения с работниците и служителите в държавните 

предприятия ще се уредат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, 

като  Селскостопанската академия ще предприеме действия по заличаването на 

регистрацията на държавните предприятия в Търговския регистър. 

Второ, предвижда се прекратяване на четири от държавните предприятия, 

които не притежават капацитет за ефективно развитие. Техните активи, пасиви, 

архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия ще 

преминат към Селскостопанската академия. Закриването им няма да окаже 

въздействие върху държавния бюджет тъй като те са самостоятелни и 

самоиздържащи се юридически лица по смисъла на чл.62, ал.3 от ТЗ. 

Към Решението на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия е приложена 

финансова обосновка за актове, които оказват пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а” от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с европейското 

право. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия е публикуван на 

интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за 

обществени консултации за срок от 14 дни. 

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия е 

съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни 

бележки и предложения са отразени. 

 

 

 



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и неговата администрация предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на Решение на Министерския 

съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

Селскостопанската академия. 

 

 

С уважение, 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието  и храните 

 

 

 

 

 

 



Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия 

(загл. изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) 

(обн., ДВ. бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г.; бр. 62 от 2007 г.; бр. 43 и 54 от 

2008 г.; бр. 10, 74 и 99 от 2009 г.; бр.78 от 2010г.; бр.15 и 68 от 2013г.) 

§ 1.  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „хранителната промишленост” се заменят с „храните”.  

2. Алинея 3 се изменя така:  

"(3) Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София към 

министъра на земеделието и храните. Селскостопанска академия съставя, изпълнява и 

отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл.13, ал. 4 

от Закона за публичните финанси".  

3. В ал. 4: 

а) в т. 1 думата „субсидия” се заменя с „трансфер”. 

б) точка 4 се изменя така: 

„4. дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства;“. 

 

§ 2.  В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 числото „16” се заменя с „14”. 

2. В ал. 2: 

а) точки 2 и 3 се изменят така: 

„2. един представител на Аграрния университет - Пловдив, Университета по 

хранителни технологии - Пловдив, Тракийския университет - Стара Загора, Русенския 

университет "Ангел Кънчев" и Лесотехническия университет – София, излъчен от 

ректорите на университети с обикновено мнозинство; 

3. един представител на Българската академия на науките;” 

б) създава се т. 4: 

„4. трима представители на Министерството на земеделието и храните”. 

3. Създават се нови ал. 3 и 4: 

„(3) В зависимост от дневния ред на заседанието на управителния съвет, 

председателят на управителния съвет определя двама представители на съответните 



браншови организации, които да вземат участие в заседанията с  право на съвещателен 

глас.  

(4) Заседанията на управителния съвет са публични.” 

4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7.  

5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5” се заменят с „ал. 7”. 

 

 § 3.  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „и главен научен секретар, които са хабилитирани лица” се 

заменят с „трима научни секретари и икономически директор”. 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) По предложение на управителния съвет председателят назначава заместник-

председателя и научните секретари, които са хабилитирани лица и икономическия 

директор"; 

3. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Мандатът на лицата по ал. 2 изтича с прекратяването на мандата на 

председателя.” 

 

§ 4. Член 6 се изменя така: 

 „Чл. 6. (1) Селскостопанската академия се състои от централно управление  и 

научни институти, които са юридически лица. 

(2) Научната, научно-приложната дейност, обучението на докторанти и 

професионалното обучение на специалисти се извършват  от структурните звена по          

ал. 1. 

(3) Експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност на 

Селскостопанската академия се осъществява от опитни станции и експериментални 

бази, които са структурни звена на научните институти. 

(4) В ССА на функционален принцип осъществяват дейност Центрове за 

изследвания и иновации, които координират дейността на научните институти с 

изследвания в сходни приоритетни направления на земеделието,  с цел  осъществяване 

на  политиките на Селскостопанската  академия.  



(5) Центровете за изследвания и иновации осъществяват дейността по ал. 4 чрез 

научни и координационни съвети, в съответствие с Устройствения правилник на 

Селскостопанската академия.”  

 

§ 5.  В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „Структурните звена по чл.6,  

ал.1” се заменят с „Научните институти”.  

2.  Създава се ал. 2: 

„(2) Дейността на Центровете за изследвания и иновации се организира от  

научните секретари на Селскостопанска академия.” 

 

§ 6.  Наименованието на глава трета се изменя така: 

„Глава трета 

Имущество, начин на управление и контрол” 

 

§ 7. Членове 9 и 10 се отменят.  

 

§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Управлението на  държавни земи, терени, 

сгради - публична държавна собственост се извършва в съответствие с разпоредбите на 

Закона за държавна собственост”. 

2. Алинея  4 се изменя така:  

„(4)  Земеделските земи от държавния поземлен фонд, предоставени за ползване 

на структурите на Селскостопанска академия за осъществяване на основната им 

дейност, са частна държавна собственост. Предоставянето се извършва със заповед на 

министъра на земеделието и храните, като при отпадане на нуждите или установени 

нарушения при ползването на земите, заповедта се изменя или отменя от органа по 

предоставяне. Ползвателите на предоставените земи нямат право да ги преотдават на 

трети лица”. 

 

§ 9. Създава се чл.11а:  



 „Чл. 11а. (1) Имуществото по чл. 11, ал. 1 може да се използва от  структурните 

звена по чл.6, ал.1 за целите на съвместни научно-изследователски и научно-приложни 

проекти въз основа на договори, сключени с юридически лица, след провеждането на 

конкурс. Договорите се сключват за срок до 10 години. 

(2) За откриване на конкурс по ал. 1, председателят на ССА, съответно директорът 

на съответния институт, прави мотивирано предложение до министъра на земеделието 

и храните, в което се посочва: 

1. срок на действие на договора; 

2. видовете дейности по години, които да са предмет на договора за съвместна 

дейност за срока му на действие; 

3. финансовият ресурс и/или имуществото, с които ССА или съответният 

институт могат да участват за осъществяване на дейностите по т. 2; 

4. приходи по години, очаквани от осъществяваната дейност, за срока на 

действието на договора за съвместна дейност. 

(3) Въз основа на предложението по ал. 2 министърът на земеделието и храните 

може да обяви конкурс със заповед, която съдържа: 

1. правното и фактическото основание за откриване на процедурата; 

2. срока на договора; 

3. видовете дейности по години, които да са предмет на договора за съвместна 

дейност за срока му на действие; 

4. финансовия ресурс и/или имуществото, с които ССА или съответният институт 

може да участва за осъществяване на дейностите по т. 3; 

5. приходи по години, очаквани от осъществяваната дейност, за срока на 

действието на договора за съвместна дейност; 

6. допълнителни изисквания към кандидатите за участие в процедурата с оглед 

особеностите на предмета на конкурса; 

7. цена на документацията за участие в конкурса; 

8. критерии за оценка на предложенията и методика за оценяването им; 

9. срок за представяне на писмени предложения, който не може да е по-кратък от 

10 дни; 

10. място, ден и час за провеждане на конкурса. 



(4) Със заповедта по ал. 3 се: 

1. утвърждава документацията за провеждане на конкурса; 

2. определя втора дата за подаване на предложения, когато в срока, определен за 

подаване на предложенията, не постъпи нито едно предложение; втората дата за 

приемане на предложения не може да е по-късно от 20 дни след изтичането на 

утвърдения със заповедта срок за подаване на предложенията. 

(5) Заповедта за откриване на процедурата се публикува в един централен 

ежедневник, на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и 

храните и на официалната интернет страница на ССА или на съответния институт, най-

малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса. 

(6) Кандидатът за сключване на договор трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност; 

2. да не се намира в ликвидация; 

3. да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

4. да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

5. да не е осъден за банкрут; 

6. да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността 

или стопанството, освен ако е реабилитиран; 

7. да отговаря на изискванията по ал. 3, т. 6. 

(7) Изискванията по ал. 6, т. 4, 5 и 6 се отнасят за управителите и изпълнителните 

членове на управителните органи на кандидата.  

(8) Обстоятелствата по ал. 6, т. 1, 2, 3, 5 и 6 се удостоверяват с документ от 

съответния компетентен орган, а по ал. 6, т. 4 и 7 - с декларация. 

(9) В офертата си за сключване на договор за съвместна дейност кандидатът 

посочва инвестиционните си намерения по години. Офертата се представя в запечатан 

непрозрачен плик лично от кандидата или от негов упълномощен представител в 

съответния институт. 

(10) Офертите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на 

земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице. Комисията се 



състои най-малко от петима членове, от които задължително един правоспособен 

юрист. 

(11) Съставът на комисията се обявява в деня, определен за разглеждане и 

оценяване на предложенията. 

(12) Член на комисията не може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла 

на Търговския закон с кандидат в конкурса или с членове на неговите управителни или 

контролни органи. 

(13) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали във връзка със своята работа в комисията. 

(14) Членовете на комисията представят на органа по ал. 10 декларация за 

обстоятелствата по ал. 12 и 13. 

(15) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява 

съответствието на предложенията с предварително обявените условия. 

(16) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти 

от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни 

доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата. 

(17) Комисията изготвя протокол за своята работа и прави оценка на офертите и 

предложение за класиране на кандидатите. 

(18)  Министърът на земеделието и храните със заповед обявява резултатите от 

класирането в 14-дневен срок след изготвяне на предложението по ал. 17. 

(19) Заповедта по ал. 18 се съобщава и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

(20) Договорите за съвместна дейност се сключват от председателя на ССА или от 

директора на съответния институт с лицето, спечелило конкурса, в 14-дневен срок от 

влизането в сила на заповедта по ал. 18. 

(21) Ежегодно в срок до 31 януари към договорите за съвместна дейност се 

подписва допълнително споразумение, в което се посочват дейностите, които ще бъдат 

извършвани, както и размерът на инвестицията, с която всяка от страните ще участва в 

тях. 

(22) Договорите по ал. 20 влизат в сила след представяне на банкова гаранция за 

изпълнение на договора. 



(23) Ежегодно в срок до 30 ноември на текущата година, Председателят на  ССА 

назначава проверка по изпълнение на договорите за съвместна дейност, сключени от 

институтите, а министъра на земеделието назначава проверки за договорите за 

съвместна дейност, сключени от ССА. Министърът на земеделието и храните може да 

назначава проверка по изпълнението на договорите по всяко време.  

(24) За резултатите от проверките се изготвят доклади, които се изпращат на 

министъра на земеделието и храните, съответно на председателя  на ССА.  

(25) При констатирано неизпълнение на планирания годишен обем дейности, 

министърът на земеделието и храните разпорежда прекратяване на договора за 

съвместна дейност. 

§10. Членове 12 и 13 се отменят.  

§ 11. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се отменя. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 12. (1) От влизане в сила на този закон, държавните предприятия към 

Селскостопанската академия стават структурни звена – опитни станции и 

експериментални бази в институтите на Селскостопанската академия, както следва:    

1. Експерименталната база – държавно предприятие към Института по планинско 

животновъдство и земеделие – Троян и Опитната станция по животновъдство и 

земеделие – Смолян - в Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян; 

2.  Експерименталната база – държавно предприятие към Земеделския институт - 

Шумен, Опитната станция по земеделие - Търговище и Опитната станция по земеделие 

- Лозница - в Земеделския институт – Шумен; 

3. Опитната станция по кайсията и земеделието - Силистра - в  Института по 

земеделие -  Кюстендил; 

4. Опитната станция по картофите - Самоков - в  Института по зеленчукови 

култури „Марица“ -  Пловдив; 

5.  Опитната станция по тютюна -Хасково и Опитната станция по земеделие -Хан 

Крум  - в Института по тютюна и тютюневите изделия – Марково, Пловдив; 



6. Опитната станция по земеделие - Кърджали  - в Институт по розата и етерично-

маслените култури – Казанлък; 

7. Опитната станция по земеделие – Лом и Опитната станция  по поливно 

земеделие – Пазарджик - в Института по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Никола Пушкаров” -  София; 

8. Опитната станция по земеделие – Сливен и Опитната станция по земеделие – 

Поморие - в Института по овощарство – Пловдив; 

9.  Опитната станция по бубарство и земеделие - Враца - в Института по 

животновъдни науки – Костинброд; 

10. Опитната станция по соята - Павликени - в Института по фуражните култури – 

Плевен;  

11. Опитната станция по лозарство и винарство - Варна - в Института по 

лозарство и винарство – Плевен; 

12. Опитната станция по земеделие – Средец -  в Земеделския институт – Стара 

Загора. 

(2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения 

на държавните предприятия по ал. 1 преминават в съответните институти по ал. 1. 

(3) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в държавните 

предприятия по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на 

труда. 

(4) Селскостопанската академия предприема действия по заличаването на 

регистрацията на държавните предприятия в Търговския регистър. 

 

§ 13. (1) От влизане в сила на този закон държавните предприятия към 

Селскостопанската академия: Опитната станция по земеделие - Видин, Опитната 

станция по лозарство - Септември, Опитната станция по земеделие - Ямбол, 

Държавното предприятие към Селскостопанска академия „Система за агропазарна 

информация” (САПИ) – София се прекратяват с ликвидация. Разходите по 

ликвидацията са за сметка на бюджета на ССА.  



(2)  В едномесечен срок от влизането в сила на този закон председателят на 

Селскостопанската академия назначава ликвидационни комисии и определя техните 

функции.  

(3) Ликвидационните комисии извършват ликвидацията на съответното държавно 

предприятие по ал. 1 в срок 6 месеца от назначаването им. Председателят на всяка 

ликвидационна комисия представлява и ръководи съответното държавно предприятие 

до приключване на ликвидацията. 

 (4) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на 

държавните предприятия по ал. 1 преминават към Селскостопанската академия.  

(5) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в държавните   

предприятия по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса на труда. 

(6) Селскостопанската академия предприема действия по заличаването на 

регистрацията на държавните предприятия в Търговския регистър. 

 

§ 14. В срок до 6 месеца от влизане в сила на този закон Министерският съвет 

превежда Устройствения правилник на Селскостопанската академия в съответствие със 

закона.  

 

 

      

 

 



МОТИВИ 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

Селскостопанската академия 

 
 

Действащият закон за Селскостопанска академия показа слабости, които 

пречат на системата да се развива като ефективна научна структура за 

изследователска, консултантска и научно-приложна дейност в областта на 

земеделието, животновъдството и храните. Основните слабости на Закона са: 1) 

остарял модел за управление на бюджета, който демотивира учените и 

специалистите, в същото време е пречка за постъпването на високо подготвени 

млади кадри и постепенна загуба на капацитет; 2) затворена система за 

формулиране на изследователските теми, тяхното разработване, приемане и 

отчитане водещо до дублиране на тематиката и рефлектира върху ефективността на 

научните изследвания, отдалечава науката от практиката; 3) липсва регламентирано 

участие на потребителите на научни и научно-приложни продукти, което е резултат 

от непредставителност на бизнеса в управляващите, координационни и ръковидни 

органи на ССА. 4) Липсват действащи колективни координиращи органи в ССА, 

които да насочат и консолидират усилията на академичния състав в сходни 

приоритетни направления на научните изследвания и иновации за по-висока 

ефективност на българското земеделие.  

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

Селскостопанска академия има за цел да създаде основа за развитие на системата 

като ефективен и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското 

земеделие, привлекателен за младите учени, да се разшири активността на учените 

за увеличаване на приходите от научни проекти и да бъде активен партньор на МЗХ 

при формиране на политиките в областта на земеделието и хрaните.  

С оглед засилване контрола, финансовата дисциплина и подобряване модела 

на финансиране на ССА чрез механизми, които да доведат до увеличаване на 

средствата за научни изследвания и иновации се предлага Академията да съставя, 

изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по 

реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. 

Липсата на фиксиран разходен таван ще доведе до възможност за значително 

увеличение на собствените приходи и управление на паричните средства с цел 

оптимизиране и стабилизиране на научната, научно-приложната, експериментално-

производствената и обслужващата дейност в структурите от системата на ССА, както 

и осигуряване на допълнителни работни места. 

В тази връзка се прави предложение за промяна в състава на УС на ССА с 

представители на МЗХ и бизнеса. Прави се промяна в състава на изпълнителното 

бюро на ССА, като се въвежда длъжността на икономически директор. 

Икономическият директор подпомага Председателя на ССА по отношение на 

управлението на финансовите и  икономически дейности, следи за целесъобразното 



 

изпълнение на бюджета и за законосъобразното управление на имуществото на ССА, 

подпомага УС при взимането на управленски решения. 

С цел изграждане на благоприятна среда за засилено партьорство и по-добро 

сътрудничество между научните структури на Селскостопанска академия, за 

изграждане на ефективна система за научни и научноприложни изследвания, за 

ускорен трансфер на знания в практиката и комерсиализация на научните продукти 

се предлага да се формират, на функционален принцип, центрове за изследвания и 

иновации. Центровете за изследвания и иновации координират дейността на 

научните институти с изследвания в сходни приоритетни направления на 

земеделието за осъществяване на политиките на Селскостопанска академия; 

извършват съвместна научноизследователска, обучителна, консултантска и 

обслужваща дейност за постигане стратегическите цели на Селскостопанска 

академия; използват съвместно създадената научна инфраструктура, съдействат за 

реализация на създадените научни продукти и права на интелектуалната 

собственост. 

Демократичните традиции на управление на научната и научноприложната 

дейност в центровете и ССА като система, се гарантира от формирането  на 

колективни органи за управление – научни и координационни съвети с 

представителство на бизнеса, браншовите организации и за първи път с гарантирано 

участие на младите учени. Научният съвет на центровете е орган за научно 

ръководство и за ефективна координация на изследователската дейност в 

съответната приоритетна област на земеделието- разработват и приемат  визията и 

статегическата цел на центровете, краткосрочната и дългосрочна научна програма, 

въвежда програмния принцип за изпълнение на научните програми и разработват 

годишния научен план, който се утвърждава от Министъра на земеделието и 

храните. 

Координационният съвет е помощен колективен орган за осъществяване на 

цялостната политика на ССА за ефективна реализация на научните продукти и 

интелектуалната собственост, действия за устойчиво и ефективно управление на 

собствеността и активите. Разработват програмите за приложна, обслужваща и 

спомагателна дейност съгласно спецификата на центъра; механизъм за въвеждане 

на проектното разпределение на разходите и приходите; механизъм за стимулиране 

на младите учени, механизъм за ефективно и целенасочено използване на 

средствата от дейността, правила за допълнително материално стимулиране на 

състава на ССА, правила за изграждане, притежаване и съвместно използване на  

научната инфраструктура и материално-техническа база; правила за вътрешна 

мобилност на учените и др.  

Връзката с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти, гаранция 

за правилно съставяне и изпълнение на годишната научна политика, се постига чрез 

участие на представители на браншови организации в Управителния съвет на ССА, 

както и в координационните съвети на Центровете за изследвания и иновации. 



 

Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при 

изпълнение на научни и научно-приложни проекти. 

Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска 

академия предвижда държавните предприятия, които са държавни предприятия по 

чл. 62, ал. 3 от Търговския закон да станат структурни звена на Институтите. 

Предвиждат се и други структурни промени за оптимизиране структурата на 

Селскостопанска академия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


