Селскостопанската академия (ССА) е национална автономна бюджетна
организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни
изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в
областта на земеделието и храните. Академията е юридическо лице по Закона
за селскостопанска академия. Тя осъществява дейността си в рамките на
научната и образователна политика на България и ЕС, като основните
приоритети на Националната стратегия за развитие на научните изследвания
са залегнали в дейността на Селскостопанска академия.
Броят на учените до средата на 2018 г. е 531, а възрастовата структура
се подобрява, като делът на учените до 35 г. се повишава от 11.6% за
предходната година на 12.1%. Същевременно, делът на учените на възраст
над 60 г. се запазва на равнище около 22%.
В структурата на Селскостопанска академия влизат 25 научни
института и 4 научни центъра, равномерно разпределени на територията на
цялата страна; обучават се докторанти по 31 докторски програми, одобрени
от Националната агенция по обучение и акредитация (НАОА).
През 2018 г. година Селскостопанска академия ръководи един и
участва в три проекта за модернизиране на научната инфраструктура:
„Национална инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и
храните RINA“ към Националната пътна карта за научна инфраструктура за
периода 2017-2023г.; „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на
морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската
инфраструктура (Euro-Argo)”, със срок на изпълнение 2018-2022 г.; „Център
по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)” със срок на
изпълнение е 2018-2022 г.; Център по компетентност „Устойчиво
оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични
растения за иновативни биоактивни продукти“, със срок на изпълнение
30.03.2018 г. – 30.12.2023 г. , а планираните действия могат да се формулират
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като „Интелигентно оползотворяване на българското биоразнообразие за
икономическо развитие и устойчив растеж“.
До началото на 2018 г. научните колективи в Селскостопанска академия
са работили по 215 национални научно-изследователски проекти: 121
проекта, финансирани от бюджетната субсидия на Академията, 53 проекта,
финансирани от Фонд “Научни изследвания” на МОН, 41 проекта,
финансирани от други организации и ведомства, като координатори и
партньори. Една трета от разработваните проекти са завършени през
отчетната година.
Според наукометричните данни за 2017 г., публикуваните научни
статии в списания са 572, от които 22% в списания с импакт фактор, 36% в
чуждестранни списания и 45% в български списания без импакт фактор.
Броят на цитиранията е 2 192, от тях 42% в списания с импакт фактор, 35% в
чуждестранни и 43% в български списания без импакт фактор.
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