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І. Въведение 

Основите на Института са положени през септември 1925 год., когато на 400 da 

общинска земя край гр. Чирпан, с Указ на цар Борис ІІІ е открито земеделско опитно 

поле.Негов първи директор е Слав Антонов, завършил агрономство в Германия. 

Мястото е избрано неслучайно – то се отличава с богатите черноземни почви, които са 

едни от най-плодородните и широко разпространени в България.  

Задачата на първите ентусиасти, посветили се на земеделската наука е да 

провеждат агротехнически опити с основните земеделски култури, характерни за 

района на Централна южна и Югоизточна България. Един от първите забележителни 

успехи на Института е създаването на новите сортове памук № 38 и 78 от чл. кор. 

Йордан Милковски. Създадени са и сортовете твърда пшеница № 13 (сивокласа) и № 

132 (червенокласа), масово разпространени след 1937 г. През ранния период са 

създадени също няколко сорта ечемик, 1 сорт царевица и 2 сорта фий.  

През 1957 г. институтът е преименуван в Комплексен научно-изследователски 

институт, а през 1962 г. е включен в състава на Академията на селскостопанските науки 

като Институт по памука. От 1982 г. до 1999 г. е в системата на Селскостопанската 

академия като Институт по памука и твърдата пшеница. От 2010 г. носи името 

Институт по полски култури и е един от основните институти в Селскостопанска 

академия, център на научно–изследователската работа по памука и твърдата пшеница в 

България.  

През 97 годишното съществуване на Института са създадени 38 сорта памук (от 

които 10 през последните четири години),  22 сорта твърда пшеница (от които 5 за 

периода 2018-2022 г.), 1 сорт обикновена зимна пшеница (2019 г.), 2 сорта царевица, 3 

сорта ечемик, 2 сорта фий, линии слънчоглед, както и технологии за отглеждането им. 

Утвърдени и внедрени са 8 броя технологии за отглеждане на памук при поливни и 

неполивни условия, 5 броя за производство на твърда пшеница, 1 брой за 

семепроизводство на твърда пшеница, получени са над 20 броя авторски свидетелства 

за нови технологии и усъвършенствани технологични звена, в т.ч. 4 бр. патенти за 

изобретения на селскостопанска техника. 

В резултат на научната дейност добивите от памука са увеличени над два пъти, а 

качеството на влакното с над 50% в сравнение с началния период. При твърдата 

пшеница добивите са увеличени над три пъти, а качеството на зърното - с над 45 %.  

Институт по полски култури осъществява дейността си в съответствие с 

държавната аграрна политика и общата селскостопанска политика на Европейския 

съюз, като:  

- Организира и извършва научноизследователска дейност и научно-приложни 

изследвания в областта на селекцията и технологията за отглеждане на основни полски 

култури и животновъдството, сортоподдържането, опазването на генофонда в 

растениевъдството и животновъдството, растителните биотехнологии;  

- Осъществява научно обслужване на производството на основни полски култури;  

- Подготвя и обучава докторанти по акредитирани специалности;  

- Организира и провежда курсове, семинари, информационни и демонстрационни 

дейности в областта на растениевъдството и животновъдството, опазване на околната 

среда и биоземеделието;  

- Извършва експертна дейност по предоставяне на консултации по прилагане 

технологиите на отглеждане на земеделските култури, прилагане на общата 

селскостопанска политика в областта на растениевъдството и животновъдството, 

качеството и безопасността на храните, агроекологията и биоземеделието (ПМС 

270/15.12.2000 г., ПМС 226/15.09.2008 г., раздел ІІІ, чл.15, ал. 1, Правилник за 

устройството и дейността на Института по полски култури – Чирпан).  
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За провеждане на научно-изследователската и производствена дейност в ИПК се 

обработват 2943 da държавна и около 4000 da наета земя.С оглед подобряване 

условията на експерименталната и производствената дейност,материално-техническата 

база през годините се разширява и подобрява. Въведени са в експлоатация нова 

биотехнологична лаборатория, оборудвана със съвременна апаратура, извършен е 

ремонт на лаборатории и стоманено-стъклена оранжерия, складови помещения, навес. 

Закупен е парцелен селекционен комбайн и малогабаритна техника за оптимално 

провеждане на селекционния процес при памук и твърда пшеница.  

Изхождайки от постигнатите резултати в научната и производствената дейност, 

научния потенциал на Института, материалната база, с която разполага и 

положителните тенденции в развитието му, виждането ми е, че Институтът по полски 

култури е в състояние да отговори адекватно на съвременните изисквания на 

българското земеделие, съобразени с приоритетите на европейската селскостопанска 

политика, като при това си осигурява основната част от необходимите му за издръжка 

финансови средства.  

На това становище се базира и Програмата за управление и развитие на Институт 

по полски култури – Чирпан за периода 2022-2026 г., подчинена на целта да се повиши 

ефективността и качеството на научния и производствения процес. 

 

ІІ. Научни приоритети, структура на управление и нормативна база на 

Селскостопанска академия 

Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към 

Министъра на земеделието за научни изследвания, научно-приложна, иновативна и 

образователна дейност вобластта на земеделието и храните. Академията е научна 

организация по смисъла на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България. 

Академията осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика 

и общата селскостопанска политика на Европейския съюз 

Организира и извършва научни, научно-приложни изследвания, експериментално-

производствени, иновативни и внедрителски дейности в областта на земеделието и 

храните и реализира продукцията от тази дейност, както и продуктите и правата, които 

са обект на интелектуална собственост; 

Разработва съгласувано с Министерството на земеделието и с Министерството на 

образованието и науката стратегии за развитие на науката и образованието в аграрния 

сектор; 

Извършва експертна, консултантска и проектантска дейност по проекти и 

програми в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите и храните с 

национално, регионално и международно значение; 

Осъществява образователна дейност чрез подготовка на докторанти, 

специализанти, провеждане на курсове за повишаване квалификацията и провежда 

процедури по ЗРАСРБ; 

Съхранява, поддържа и развива генетични ресурси в областта на аграрния сектор; 

Извършва дейности, свързани с провежданите от нея научни изследвания, 

прилагането на научните резултати и съпътстващите ги дейности, включително 

реализация на материалната и интелектуалната продукция от дейността. 

Съгласно Устройствения правилник на Селскостопанската академия (приет с 

Постановление № 151 от 25 юли 2018 г., изм. ДВ, бр. 47 от 24 Юни 2022 г.) 

Структурата на Академията включва: 

1. Централна администрация - председател; заместник-председател; главен научен 

секретар; финансов контрольор; служител по сигурността на информацията; дирекция 
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„Вътрешен одит"; обща администрация; специализирана администрация. Общата 

численост на централната администрация се определя от Управителния съвет на 

Академията; 

2. Научни институти /25 броя/, които осъществяват фундаментални научни 

изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в 

областта на аграрния сектор и храните; 

3. Научни центрове /4 броя/, които осъществяват научно-приложни изследвания, 

иновативна и консултантска дейности в областта на аграрния сектор и 

храните;Научните институти и научните центрове са юридически лица – разпоредители 

от по-ниска степен с бюджет към Академията, които извършват дейности по чл. 3, ал. 1 

в рамките на специфичната им компетентност; 

4. Национален земеделски музей - юридическо лице -разпоредител от по-ниска 

степен с бюджет към Академията, като основната му дейност е съхранение и опазване 

на културно-историческото наследство в областта на земеделието; 

5. Държавно предприятие „Научно-производствен център“ 

/включва 13 броя специализирани поделения на Държавното предприятие/, който е 

юридическо лице със седалище София, със статут на държавно предприятие по чл. 62, 

ал. 3 от Търговския закон. Предприятието осъществява научно-приложна, приложна, 

експериментално-производствена и други дейности, подпомагащи дейността на 

Академията. 

Органите на управление на Селскостопанска академия са: 

1. Председател - ръководи, организира и контролира цялостната дейност на 

Академията, представлява я пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в 

страната и в чужбина и е ръководител на научната организация по смисъла на ЗРАСРБ; 

2. Управителен съвет - състои се от председател и 8 хабилитирани лица, с мандат 4 

години. Назначава се от Министъра на земеделието, по предложение на Председателя 

на Академията. 

 

III. Научна, научно-приложна, експериментална дейност и административна 

организация на Институт по полски култури – Чирпан 

Институтът осъществява дейността си в рамките на политиката на 

Селскостопанска академия, държавната аграрна политика и общата селскостопанска 

политика на Европейския съюз, като: 

 организира и извършва научни и научно-приложни изследвания, иновативна и 

внедрителска дейност и свързаните с това дейности в областта на растениевъдството  

на основата на разработена стратегия; 

 извършва дейности, които са възложени на Академията от МЗХГ, 

Министерството на околната среда и водите, други ведомства и учреждения, местните 

и регионалните власти с научна експертиза в областта на: растениевъдството; 

опазването и рационалното използване на почвите; екологията и опазването на 

околната среда;  храните и хранителната промишленост и др.; 

 участва при разработването на нормативни актове, прогнози, програми, проекти 

и стратегии за реализиране на аграрната политика в областта на  растениевъдството в 

национален и регионален мащаб; 

 създава, събира, обработва и съхранява научни данни в областта на 

растениевъдството и ги предоставя за ползване от обществото; 

 извършва експертна, консултантска и проектантска дейност по проекти и 

програми в областта на растениевъдството с национално, регионално и международно 

значение; 
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 подготвя докторанти за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

по акредитирани научни специалности при условията и по реда на ЗРАСРБ, Закона за 

висшето образование и действащите нормативни актове; 

 извършва подготовка на специализанти и повишаване квалификацията на лица, 

които са заети в областта на растениевъдството и животновъдството; 

 извършва информационна и издателска дейност и популяризира резултатите от 

научните изследвания; 

 осъществява сътрудничество с научноизследователски, учебни и други 

организации в страната и в чужбина, членува и участва в дейността на национални и 

международни научни организации; 

 съхранява, поддържа и развива генетични ресурси в областта на 

растениевъдството и животновъдството като безценно национално богатство, което е 

гарант за националната сигурност и просперитет на обществото; 

 сключва договори със земеделски производители и други стопански субекти за 

внедряване на научните разработки, за научното обслужване, извършване на анализи и 

експертизи, разработване на проекти, консултации и други услуги; 

 извършва научно-приложна, приложна и експериментално-производствена 

дейност и реализира продукцията от тази дейност, както и продуктите и правата – обект 

на интелектуална собственост; 

 извършва и други дейности, свързани с провежданите от него научни 

изследвания, прилагането на научните резултати и съпътстващите ги дейности. 

 съгласувано с Председателя на Академията, институтът може да сключва 

договори 

-  с висши училища и научни организации в страната и в Европейския съюз за 

съвместно целево финансиране, образователна, квалификационна и научна дейност. 

- с държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 от ЗСА за научно-приложна, 

експериментално-производствена, приложна, внедрителска, демонстрационна и друга 

дейност; 

 

Ръководните органи на института са: Директор, Общо събрание на учените, 

Дирекционен съвет, Научен секретар. Структурата на ИПК - Чирпан включва: 

Директор, Зам. директор, Научен секретар, Финансов контрольор, Обща 

администрация, Научни отдели с лаборатории към тях и Научно-експериментална база. 

В института са оформени два научни отдела: научен отдел ”Селекция и 

технология на памука и други технически култури” и научен отдел ”Селекция и 

технология на твърдата пшеница и други зърнено житни култури”. 

Научен отдел ”Селекция и технология на памука и други технически култури” 

включваучени, помощен персонал и докторанти, разработващи теми в отдела. В него се 

организира и извършва научноизследователска и научно-приложна дейност в областта 

на селекцията и технологията на отглеждане на памука и други технически култури. 

Основните насоки на научноизследователската дейност са: селекционно-генетични, 

физиологични и биотехнологични изследвания за създаване на нови сортове памук и 

други технически култури;  създаване на нова зародишна плазма чрез методите на 

класическата селекция и растителните биотехнологии; създаване на нови сортове и 

хибриди памук; интродуциране на нови сортове, линии и хибриди технически култури, 

съобразно спецификата за климатично райониране; разработване на технологии за 

агроекологично и биологично  отглеждане на памук и други технически култури; 

разработване на методи, технология и организация на сортоподдържането и 

производството на предбазови, базови и сертифицирани семена от сортове памук и 

други технически култури; разработване и усъвършенстване технологиите за 
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конвенционално отглеждане и производство на технически култури; съхраняване на 

генетичното разнообразие, използвано и създадено от селекционните програми по 

памука; поддържане на получените сертификати за нови сортове, линии и хибриди  

култури, провеждане на  полски и лабораторни експерименти по договорни задачи с 

фирми и др. научни организации. 

Научен отдел ”Селекция и технология на твърдата пшеница и други зърнено 

житни култури” включва учени, помощен персонал и докторанти, разработващи теми 

в отдела. В него се организира и извършва научноизследователска и научно-приложна 

дейност в областта на селекцията и технологията на отглеждане на твърда пшеница и 

други зърнено житни култури. Основните насоки на научноизследователската дейност 

са: селекционно-генетични, физиологични и биотехнологични изследвания за създаване 

на нови сортове твърда пшеница и други зърнено житни култури; създаване на нова 

зародишна плазма, нови сортове и хибриди твърда пшеница чрез методите на 

класическата селекция и растителните биотехнологии; интродуциране на нови сортове, 

линии и хибриди зърнено житни култури, съобразно спецификата за климатично 

райониране; разработване и усъвършенстване технологиите за конвенционално, 

агроекологично и биологично  отглеждане на твърда пшеница; разработване на методи, 

технология и организация на сортоподдържането и производството на предбазови, 

базови и сертифицирани семена от сортове твърда пшеница и други зърнено житни 

култури; съхраняване на генетичното разнообразие, използвано и създадено от 

селекционните програми по твърдата пшеница; поддържане на получените 

сертификати за нови сортове, линии и хибриди  твърда пшеница; провеждане на  

полски и лабораторни експерименти по договорни задачи с фирми и др. научни 

организации; осъществява научно обслужване на производството на зърнено житни 

култури като произвежда висококачествени сертифицирани семена с цел поддържане 

генетичната структура на сорта; извършва обследване на площи и издаване на 

становища във връзка с отглеждане на зърнено житни култури; извършва лабораторни 

анализи на селскостопанска продукция; 

В двата научни отдела работят 13 научни работници, специалисти със средно и 

висше образование. 

Лабораториите към научните отдели подпомагат изпълнението на 

научноизследователската програма на Института в областта на селекцията, 

растителната защита и технологиите. Включени са:  

 Лаборатория за окачествяване на памуковото влакно - оборудвана с полска 

апаратура за анализиране на дължина на влакно (модална, щапелна, база 

равномерност), здравина, финес, зрелост, извитост на влакното, цвят, примеси.  

 Лаборатория по технология и биохимия на зърното - за установяване 

съдържанието на протеин, количеството и качеството на мокър и сух глутен в 

зърното, каротиноидни пигменти, SDS-седиментация, компресибилитет, макаронени 

качества на сортовете твърда пшеница. Разполага със съвременни апарати за 

дестилация, спектрометър, инфрапид, климатичен шкаф, центрофуги - 2 бр. 

хомогенизатор, водна баня - 2 бр., аналитични везни - 2 бр., мелница за проби, NIR 

експресен анализатор, химическа камина, стерилизатор сушилня, уред за измерване 

съдържанието на хлорофил, апарат за електрофореза, настолен PH метър, PCAR 

апарат, фото документираща система, микроскоп. 

 Лаборатория по тъканни култури и биотехнологии - оборудвана с апаратура за 

провеждане на изследвания по тъканно култивиране: автоклав, термостат, ламинар-

бокс – 2 бр., фитостатно помещение, магнитна бъркалка, дестилатор, електрическа 

везна, бинокуляр, микроскоп 
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 Полска лаборатория за физични и стопански качества на зърното от полски 

култури 

 Специализирани лаборатории по: селекция на памука и твърдата пшеница, по 

генетика, по експериментален мутагенез, по физиология на растенията, 

фитопатология, ентомология, хербология, агрофизика и др. 

 

Научно-експерименталната база е структурно звено на Института по полски 

култури за извършване на научно-изследователска, експериментална и съпътстваща 

производствена дейност в областта на растениевъдството и животновъдството. За 

ръководител на научно-експерименталната база се назначава специалист с 

образователна степен не по-ниска от магистър, в областта на основната дейност на 

експерименталната база. Научно-експерименталната база на Института по полски 

култури включва: Отдел „Растениевъдство”, Отдел „Животновъдство”, Отдел 

„Ремонтна работилница” и Отдел „Охрана”. 
 

ІV. Научни приоритети в областта на основната дейност на института у нас, 

в Европейски и световен мащаб 
Българското земеделие винаги е било считано за приоритетен отрасъл, със 

стратегическата важност за икономическата сигурност и прогрес на България. 

Членството на България в ЕС превърна Общата селскостопанска политика /ОСП/ в 

решаващ фактор за развитието на българското земеделие. Положителният ефект за 

отрасъла се изразява в съществена подкрепа с европейски средства и увеличаващ се 

размер на националните средства за земеделското производство в страната.  

Развитието на земеделието у нас не може да се разглежда изолирано от външни 

фактори; глобални процеси и тенденции като увеличаване на населението, недостига на 

храни и фураж и нарастваща нестабилност на цените в световен мащаб; изменения в 

климата; замърсяване на околната среда; икономическата и екологична криза; 

изчерпване на природните ресурси от вода, почва, биоразнообразие; демографските 

проблеми; проблемите с болестите при животните и човека.  

В ИПК Чирпан за производството на памук и твърда пшеница са налице 

традиции, практически и научен опит с утвърдени селекционни и производствени 

постижения. Проучен е голям набор от български и чужди сортове, подобрени са 

технологиите на отглеждане, което е довело до повишаване на средните добиви.  

Основа на съвременните български сортове продължава да бъде местният памук. 

Той представлява специфична екологична група (Proles Bulgaricum) и се отличава с 

голяма ранозрелост, но със сравнително късо влакно и нисък рандеман. 

Чуждестранните и местни сортове, съставляващи растителните ресурси при 

памука, които се намират в Института в Чирпан   наброяват 832  образци с произход от 

над 20 страни.Образците се разпределят по видове както следва: G. hirsutum L. - 820, G. 

barbadense L. - 7, G. thurberi L. - 1, G. arboreum L. - 8, G. sturti - 1, G. herbaceum L. - 5, 

G. anomalum - 1, G. harknessii - 1, G. davidsonii - 1. 

 Всички създадени сортове в т.ч. новопризнатите подлежат на генетична ерозия, 

поради силното намаляване на памуковите площи в страната и невъзможността да 

бъдат внедрени в производството. На този етап е необходимо да се запази тяхната 

автентичност и чистота.  

Твърдата пшеница е традиционна култура за нашата страна. Отглеждана е от 

стотици години у нас. Научноизследователска и селекционна дейност с тази култура е 

водена в Институт по полски култури - гр. Чирпан от 1925 година. В Института са 

събрани голямо количество генетични ресурси от твърда пшеница и кореспондиращи с 

нея видове. Българските условия за отглеждане на тази култура са изключително 
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благоприятни. Селекцията на сортове твърда пшеница в ИПК-Чирпан е силно развита и 

обслужва изцяло производството в страната. 

За успешното извеждане на селекционната работа се поддържат генетични 

ресурси твърда пшеница, включващи всички стари и нови сортове и линии на 

института, както и голям брой чуждестранни сортове и линии с различни ценни 

качества. Колекцията ежегодно се попълва с нови материали от нашата селекционна 

дейност и такива от чужбина. За поддържане на включените в сортовата листа на 

страната сортове се води първично семепроизводство. Извършва се ежегодно 

поддържане на създадените генетични ресурси за максимално използване както за 

нашата селекция, така и за разпространение и обмен с други сродни институти и 

организации. Обхванати са всички световни центрове за развитие на твърдата пшеница 

както от ЕС, така и от ICARDA/CIMMYT Wheat Improvement Program” и др. 

 Основни бенефициенти на генетичните ресурси от твърдата пшеница се явяват 

всички институти в страната работещи с пшеница, както и подобни звена от Европа и 

света интересуващи се от тази култура. 

 

V. Система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, 

осъществявана от научните организации в Р България 
Научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации в 

страната се оценя от ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 

организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания", Издаден от 

министъра на образованието и науката и обнародван в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г. 

Основна цел на системата е подкрепа за формиране и провеждане на национална 

политика в областта на научните изследвания, допринасяща за постигане на качествени 

и конкурентни научноизследователски резултати и за развитието на българските 

научни организации като водещи научни организации и като равностойни партньори на 

водещи научни организации в Европейския съюз (ЕС) и в световен мащаб. 

Специфични цели на системата са: оценяване и анализиране на 

научноизследователската дейност в научните звена и позиционирането им в 

Европейското научноизследователско пространство; идентифициране и подкрепа на 

научноизследователската дейност с високо научно качество и значимо обществено 

въздействие; осигуряване публичност на процеса на оценяване и на резултатите от 

реализирането на националната политика в областта на научните изследвания; 

стимулиране на научните организации за достигане на високи научни резултати, както 

и такива с обществена значимост и въздействие на основата на система от обективни, 

измерими, прозрачни и лесно проверяеми критерии за оценка. 

Целите на Системата се осъществяват чрез ежегодно наблюдение, оценка и анализ 

на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите, въз основа на 

събиране на обективни и измерими показатели и установяване динамиката в научното 

развитие на организациите.  

Оценката се основава на получените резултати в три основни направления: 

научни резултати и тяхното научно въздействие; резултати по отношение 

възпроизводството и развитието на академичната общност в България; обществено и 

икономическо въздействие на получените научни резултати.Ежегодно се извършва 

оценяването на научните звена по реда на чл. 5, 6, до чл. 13 на Правилник за 

наблюдение и оценка на научно изследователската дейност. 

На базата на оценката по чл. 14 и на данните, предоставени по чл. 13,комисията 

обобщава резултатите за ССА и изготвя анализ на научноизследователската дейност, 

включващ: оценка на съответствието между мисията, стратегията и капацитета на 
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научната организация (налични академичен състав и научна инфраструктура), от една 

страна, и постигнатите научни резултати, от друга страна; отчита се наличието на 

висококвалифицирани и на млади учени, а също и наличието и използването на 

подходяща научна апаратура; очертават се слабите и силните страни на организацията, 

възможностите и опасностите за нейното развитие през следващия период (SWOT 

анализ) на основата на трите групи критерии. Институт по полски култури - Чирпан 

ежегодно подготвя справки, информация по посочените критерии и е оценяван по 

методологията на Правилника. 

 

VІ. Система за обучение на докторанти в страната и Академията 

Обучението на докторанти в страната се подчинява на ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО 

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн. ДВ. бр.38 от 21 

Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 

2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. 

ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.21 

от 12 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 19 Юли 2022г.).  

Селскостопанска Академия обучава докторанти по докторски програми, по които 

структурните звена на Академията имат програмна акредитация от Националната 

агенция за оценяване и акредитация(НАОА). За придобиване на образователната и 

научна степен „доктор”лицето трябва да защити дисертационен труд при условията и 

по реда на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение. Обучението за придобиване 

на образователната и научна степен „доктор” в ССА се осъществява в:редовна форма, 

със срок на обучение до 3 години; задочна форма, със срок на обучение до 4 години; 

дистанционна форма, със срок на обучение до 4години; чрез самостоятелна подготовка, 

със срок на обучение до 3 години. Ежегодно по предложение от Първичните звена, 

Научните съвети в ССА утвърждават Заявка за докторантурите. Председателят на 

Академията издава заповед за обявяване на конкурс за прием на докторанти след 

публикуване на решенията на Министерски съвет за утвърждаване броя на 

докторантите и таксите за обучение. Приемът в редовна или задочна докторантура се 

извършва с конкурс. Провеждането на конкурсните изпити се извършва по процедура, 

описана в чл.16, 17 и 18 от Правилника на ССА за приложение на ЗРАСРБ, утвърден от 

Председателя на ССА през2018 г. Успешно издържалите двата изпита, се зачисляват в 

докторантура по реда на чл. 18 от Правилника на ССА за приложение на ЗРАСРБ. 

Приемът за обучение на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без 

конкурсни изпити, през цялата година по реда на чл. 19 от Правилника. Обучението на 

докторантите се осъществява по индивидуален учебен план. Учебният план се изготвя 

от докторанта и научния му ръководител, обсъжда се от Научния съвет на научния 

отдел и се утвърждава от Научния съвет. Индивидуалният учебен план определя 

насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на 

обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план съдържа: тема на 

дисертационния труд; разпределение на всички дейности по години; изпити и 

сроковете за полагането им; посещение на определени лекции, участие в курсове, 

семинари, конференции и други публични научни изяви; етапи и срокове за подготовка 

на дисертационния труд. Докторантите полагат изпитите от докторантски минимум (по 

специалност) пред комисии, назначени от Директора на Структурното звено, по 

предложение на ръководителя на първичното научно звено.Останалите изпити от 

индивидуалния учебен план се полагат пред водещия дисциплината, определени в 

индивидуалния учебен план.Докторантите се атестират от Научния съвет, утвърдил 

докторантурата, в края на всяка учебна година по реда на чл. 32 и 33 от Правилника на 

ССА за приложение на ЗРАСРБ. 
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В Институт по полски култури – Чирпан се обучават докторанти по научната 

специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”. 

 

VІІ. Източници на финансиране на научната дейност 

Приходите по бюджета на института се формират от: трансфери от държавния 

бюджет, в размер определен с решение на Управителния съвет на Академията; приходи 

от сключени договори за изследователски проекти; приходи от реализация на 

интелектуални и други продукти; приходи от внедрителска, консултантска, 

проектантска и експертна дейност; приходи от услуги, анализи, научно обслужване; 

приходи от образователна дейност; средства от национални, европейски и 

международни програми и проекти за подпомагане на научната, внедрителската, 

иновационната и образователната дейност, опазване на генетичните ресурси на 

растителния и животинския генофонд и други, свързани с дейността; дарения, помощи 

и други безвъзмездно получени средства; други приходи, свързани с дейността. 

Институтът по полски култури е юридическо лице - разпоредител от по-ниска 

степен с бюджет към Селскостопанска академия.Финансирането на Института се 

осъществява чрез утвърден бюджет от ССА, определен въз основа на приети от 

Управителния съвет принципи за разпределение на бюджета на ССА. 

 

VІІІ. Визия за управление и развитие на Институт по полски култури - 

Чирпан 

Административна структура на Институт по полски култури – Чирпан 

Структурата на Институт по полски култури е уредена чрез Устройствения 

правилник, утвърден от Председателя наССА на19.05.2022 г. (фиг. 1) 

 

 
 

Фиг. 1. Административна структура на Институт по полски култури – Чирпан 
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В Институт по полски култури – Чирпан са обособени два основни сектора – 

„Наука“ и „Научно-експериментална база“.  

Сектор „Наука“се състои от два научни отдела - Научен отдел ”Селекция и 

технология на памука и други технически култури” и Научен отдел ”Селекция и 

технология на твърдата пшеница и други зърнено житни култури”. 

Предвид увеличаването на площите на памука през последните три години и 

необходимостта от непрекъснато обновяване на сортовата листа и разнообразяване на 

структурата на културата с нови ранозрели, високодобивни и висококачествени сортове 

и създаването на технологии за отглеждане в различни агроекологични условия, 

работата в Научен отдел”Селекция и технология на памука и други технически 

култури” ще продължи, като се основава на теоретичните и научно приложни 

постижения до момента.  

Селекционната работа при памука ще се развива в следните направления:  

а) Създаване на сортове с генетичен потенциал 450-500 kg/da, вегетационен 

период 110-112 дни, дължина на влакното - 28-30 mm, рандеман 38-40 % и височина на 

залагане на първия симподий - над 18 cm.  

б) Създаване на сортове с повишено качество на влакното - дължина 30-32 mm, 

здравина - 29-30g /tex, микронер – 4.0-4.5mic, рандеман 36-38 %, генетичен потенциал - 

350-400 kg/da.  

в) Създаване на ресурсоикономични сортове с естествено оцветено влакно, с 

естествена ранна листопадност, голосеменност и др.,подходящи за биологично и 

екологично отглеждане.  

г) Създаване на сортове, устойчиви на абиотични и биотични стресови фактори. 

Основните методи на селекция ще бъдат комбинативната селекция, 

експерименталния мутагенез и растителните биотехнологии.  

Работата по агротехника на памука ще бъде ориентирана към извършване на 

изследвания и анализи необходими на памукопроизводството, като се предлагат нови 

елементи от технологията на отглеждане, предвид тенденцията на намаляване на 

валежите и увеличаване на почвеното и въздушно засушаване. 

 

Водещо направление в Научен отдел ”Селекция и технология на твърдата 

пшеница и други зърнено житни култури”е селекцията на високодобивни сортове 

твърда пшеница с потенциал на продуктивност над 800 kg/da, качество на зърното, 

отговарящо на световните изисквания, устойчиви на полягане, ниски температури и 

болести (септориоза, фузариум, брашнеста мана, ръжди).  

Работата по агротехника на твърдата пшеница и тритикале е насочена към 

създаване на технологии, позволяващи изява на потенциалните възможности на 

сортовете, съобразени с потребностите на българското земеделие и променящите се 

климатични условия. 

Сортоподдържането и семепроизводството на твърдата пшеница ще се развива, 

като основен метод на работа ще остане индивидуалния отбор с едногодишно 

изпитване на потомствата /СИП I-ва година/ с последващо ПР. 

 

През периода беше разкрит Научен отдел „Животновъдство“ и беше назначен 

асистент. Полични причини асистентът напусна и отдела беше закрит. 

 

За реализиране на дейността в сектор „Научно-експериментална база“, 

институтът разполага с около 7000 da обработваеми площи, от които 2943 da държавна 

и около 4000 da наета земя.  
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Културите, които ще се отглеждат в отдел „Растениевъдство“са: твърда 

пшеница, обикновена пшеница, памук, слънчоглед, рапица, грах, люцерна, житно-

бобова смеска. Семепроизводството на предбазови и базови семена от твърда пшеница 

и памук е завършващия етап на селекцията. Поради повишения интерес на 

потребителите към памука и твърдата пшеница и отворения пазар на Европейския съюз 

площите за производство на базови семена са увеличени. Семепроизводството на 

базови семена от памук ще продължи, като се залага на четири или пет сорта, в 

зависимост от търсенето от страна на памукопроизводителите. Семепроизводството на 

твърда пшеница ще включва както по-стари сортове, търсени от производителите, така 

и част от най-новите сортове, характеризиращи се с висок добивен потенциал и високо 

качество на зърното.  

Институтът ще се ориентира към сключване на лицензионни договори с частни 

семепроизводители, вкл. в чужбина за производство на сертифицирани семена. 

Предвижда се изграждане на клъстери за завършване цикъла на производство до краен 

продукт, като в тази връзка ще се кандидатства по всички възможни програми на 

ПРСР.  

Слънчогледът, като култура за сеитбооборот, заема около 2500 da. Той има добър 

пазар в страната и формира висока печалба, което е предпоставка за запазване на 

площите му. През последните години част от площите на слънчогледа са заменени с 

рапица, която се реализира бързо и дава добри приходи. Намеренията ми са площите да 

се запазят около 500 da, като се оползотворяват по-слабите категории земя.  

Обикновената пшеница се отглежда основно за нуждите на животновъдството и 

за изплащане на ренти. Площите ще бъдат запазени в настоящите размери.  

Земите, които обработва Института са намалени до 7 000 da, но въпреки това 

икономическият ефект от растениевъдството беше запазен на високи нива, чрез по-

интензивно земеделие и по-високи добиви от обработваемата земя. Промените, които 

настъпиха след влизането в сила на новия закон за ССА и нуждата от повече собствени 

приходи довеждат до необходимостта да се работи в посока за увеличаване на 

обработваемата земя, чрез наемане на нови площи.  

Основни задачи в растениевъдството са стриктното и навременно извършване на 

агротехническите мероприятия и поддържане на строгата технологична и финансова 

дисциплина, постигната през последните години.  

В отдел „Животновъдство“ се отглежда краве стадо от породата Българско 

черношарено говедо. Стадото е племенно и се наблюдава от Асоциацията за 

развъждане на черношарената порода в България–Добрич.В резултат на подобрената 

организация на труда и направените капиталовложения,добитото краве мляко е с 

високи качествени показатели и се реализира на висока продажна цена. В момента 

стадото е 95 бр., в т.ч. 52 дойни крави, 22 юници и 21 телета. И за в бъдеще 

предвиждам броя на стадото да се задържи около 100 говеда. Институтът и в бъдеще 

ще задоволява нуждите на частните стопани и ферми в района и страната с елитен 

разплоден материал. 

 

Развитие на кадровия потенциал 

Научната и производствена програма на Институт по полски култури – Чирпан се 

изпълнявана общо от 79 служители и работници, от които 47 работят в отдел “Наука” и 

32 - в Научно–експерименталната база. 

Общият брой на учените в Институт по полски култури – Чирпан към момента е 

13, от които 2 професори, 1доцент, 9 главни асистенти и 1 асистент. С образователна и 

научна степен „доктор“ са 12 учени.  
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Възрастовата структура е както следва: до 35год. - 2; до 40 г. – 4; до 50 год.- 3; до 

60 год. – 3 и над 60 год. - 1. 

 

 
 

Фиг. 2 Възрастова структура на учените от ИПК – Чирпан към 2022 г. 

 

През последните 4 години бяха назначени двама асистенти. Шестима докторанти 

защитиха успешно дисертация и придобиха ОНС „доктор“. Трима са доктори по научна 

специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, един по научната 

специалност „Растителна защита“ (Фитопатология) и двама по научна специалност 

„Растениевъдство“. Шест асистенти, след проведени конкурси бяха назначени на 

академична длъжност главен асистент. Един доцент придоби академична длъжност 

„професор“, а трима главни асистенти са в процедура за придобиване на академична 

длъжност „доцент“. 

През следващите 4 години ще се акцентира върху академичното израстване на 

научния колектив и привличането на млади научни работници. През 2022 г. беше 

подновена програмната акредитация на института по научна специалност „Селекция и 

семепроизводство на културните растения“.  

 

Научно-изследователска дейност 

Научните работници от Института по полски култури – Чирпан към настоящия 

момент работят по три научно-изследователски проекти, включени в плана на 

Селскостопанска Академия, три по Национални научни програми към МОН и един 

проект по програми на международни организации,както следва: 

 

Към ССА-София: 

Изследователски проект ЗФТК 21 “Селекционно-генетични изследвания при 

памука за създаване на нова зародишна плазма и сортове с голяма ранозрялост, висока 

продуктивност и подобрено качество на влакното, толерантни на абиотичен и 

биотичен стрес, за устойчиво памукопроизводство”,срок на изпълнение 2022-2025 г., 

ръководител проф. д-р Нели Вълкова 

Изследователски проект ЗФТК 20 “Селекционна програма по твърда пшеница – 

създаване на генетично разнообразие и нови високодобивни сортове с подобрено 

качество на зърното и устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия”, 

срок на изпълнение 2022-2025 г., ръководител гл. ас. д-р Рангел Драгов 

Изследователски проект ЗФТК 11 „Повишаване на добивите и качеството на 

продукцията от памук, твърда пшеница и тритикале в условията на 
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климатичнипромени чрез усъвършенстване на отделни звена от технологията им”, 

срок на изпълнение2020-2023 г., ръководител доц. д-р Стефан Рашев. 

 

Проекти по Национални научни програми към МОН 

„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ 

„Интелигентно растениевъдство“  

„Млади учени и постдокторанти” 

 

Проекти по програми на други международни организации  

CIMMYT International Wheat Improvement network с координатори проф. д-р 

Виолета Божанова и гл. ас. д-р Рангел Драгов 

 

В Институт по полски култури – Чирпан се работи и по договорни задачи с 

външно финансиране. Към момента са: 

 

- „Установяване действието на хербициди и хербицидни смеси за борба с 

вторичното заплевеляване при памука“, фирма СТАФИТ България ЕООД – 

София; 

- „Фитопатологична оценка на изкуствен инфекциозен фон на материали от 

сортове обикновена пшеница, твърда пшеница и тритикале“ – ИАСАС; 

- „Фитопатологична оценка на изкуствен инфекциозен фон на материали от 

сортове памук“ – ИАСАС. 

  

Приоритетите на научната дейност в Института по полски култури - Чирпан 

трябва ясно да бъдат дефинирани предвид новите насоки в развитието на земеделието в 

България. Научните работници трябва да развиват инициативата за участие в 

изследователски проекти, които да спомогнат за развитието на селекцията и 

агротехниката на културите, с които работим. Възможност за запознаване с 

постиженията в чужбина, обучение при водещи европейски учени и осъществяване на 

международни контакти дава програма „Еразъм +”. Младите учени трябва да бъдат 

стимулирани по-активно да използват тази програма. За периода са проведени 4 

мобилности в Турция и Германия, като три от тях са по “Мобилност на персонала” с 

цел обучение и една по “Мобилност на персонала” с цел преподаване. За участие в 3
-ти

 

симпозиум за обмяна и коопериране за повишаване на иновациите в аграрните науки и 

технологиите в Южна и Югоизточна Азия, организиран от Юнанската селскостопанска 

академия в град Джаотонг, Китай е командирован един учен. 

През периода научните работници са взели участие в Международни 

конференции, проведени в Одрин, Турция; Тирана, Албания; Нови Сад, Сърбия; 

Букурещ, Румъния; Троян и Стара Загора, България. Публикувани са 45 научни 

публикации в списания с импакт фактор и импакт ранг, 77 в списания от националния 

референтен списък, чуждестранни издания и сборници с доклади от конференции (в 

т.ч., национални), неиндексирани във Web of Science, 4 научно-популярни и 1 

монография. Отчетени са 24 цитирания в списания с импакт фактор и импакт ранг,  43 в 

списания и сборници, 5 в книги и 3 в дисертации. 

Недостатък е незадоволителната активност на научните работници в 

разработването на научни проекти и търсенето на нови възможности за финансиране на 

научно-изследователската работа. Особено внимание трябва да се обърне на търсенето 

на подходящи консорциуми за разработването на международни и национални проекти, 

които са източник на допълнително финансиране на научните изследвания. За целта е 

важно кооперирането с научни институти и университети със сродна дейност. 
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Недостатъчна е публикационната дейност в списания с импакт фактор и импакт ранг и 

следва да се активира публикуването в такива списания. 

 

Организиране и провеждане на обучението на докторанти 

Приемът и обучението на докторанти във висшите училища и научните 

организации са регламентирани нормативно в ЗВО и ЗРАСРБ. Обучението на 

докторантите в ИПК Чирпан, като част от ССА се извършва съгласно посочената по-

горе нормативна база, както и съгласно Правилник за развитие на академичния състав в 

ССА. Обучението за придобиване на ОНС степен „доктор“ се осъществява в 

редовна,задочна, дистанционна форма или самостоятелна подготовка., по акредитирани 

от НАОА докторски програми по научни специалности. Председателят на Академията 

издава заповед за зачисляване на докторанта, като в нея се посочва формата, срокът на 

докторантурата, научния ръководител, темата на дисертационния труд, структурното 

звено, в което ще се обучава докторанта. 

Съгласно решение на Акредитационния съвет на Националната агенция по 

оценяване и акредитация (НАОА), на основание доклада на Постоянната комисия по 

Аграрни науки и ветеринарна медицина (ПКАНВМ) Институт по полски култури – 

Чирпан има право да обучава докторанти по докторска програма „Селекция и 

семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1. 

Растениевъдство. Програмната акредитация за ОНС „Доктор” по докторската програма 

е подновена на 07.07.2022 г., с обща оценка 8.54 и срок на валидност на акредитацията 

четири години в съответствие с чл.81, ал. 2 от Закона за висшето образование и 

Графика за акредитация на професионалните направления. 

В ИПК-Чирпан обучението на докторанти по докторската програма "Селекция и 

семепроизводство на културните растения", както и свързаната с тази дейност 

документация, се води съгласно Правилника за развитието на академичния състав в 

ССА, Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (ППЗРАСРБ). Разработени са и се прилагат процедури за организиране на 

процеса – от провеждане на конкурса и зачисляване на докторанта до защитата на 

дисертационния труд и регистрирането на дипломата. Ясно са определени ролята и 

функциите на структурното звено, органите и лицата, имащи отношение към приема и 

обучението на докторанти. 

През периода 2018–2022 г. в ИПК-Чирпан са обучавани 6 докторанти по 

докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения". 5 от 

докторантите успешно защитиха дисертационните си трудове. Понастоящем заемат 

академична длъжност „гл. асистент”. Един задочен докторант е отчислен с право на 

защита.  

В новия програмен период ще продължи работата по обучение на докторанти по 

научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”.  

 

Развитие на инфраструктурата и материалната база 
Материално-техническата база на ИПК-Чирпан включва сградния фонд, 

машинно-тракторния и автомобилния парк, стационарни и мобилни съоръжения и 

апарати. 

През периода беше извършен основен ремонт на лаборатории и покрив в 

централна сграда,  ремонтирана и цялостно оборудвана е биохимична лаборатория. За 

доброто функциониране на лабораторията бяха закупени: химическа камина, 

стерилизатор сушилня, уред за измерване съдържанието на хлорофил, аналитична 

везна, апарат за електрофореза, настолен PH метър, PCAR апарат, фото документираща 
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система, микроскоп. На всички научни работници е осигурен настолен компютър и 

достъп до интернет. За улесняване и подобряване качеството на прибирането на 

селекционните и семепроизводни материали от твърда пшеница е закупен и изплатен 

селекционен парцелен комбайн VINTERSHTAYGER. 

Лабораторията по технология на памуковото влакно в последните години почти 

не работи, поради морално и физически остарялата апаратура, която е от 1975 г.  

Поради ограничените капиталови разходи на Института не е възможно тази апаратура 

да се обнови чрез бюджета. Единствената възможност за закупуването й е чрез проекти 

и в тази посока трябва да се насочат усилията. Предвид факта, че допреди няколко 

години памукът в страната беше само 7000 da, не беше целесъобразно да се правят 

такива инвестиции. Голямото увеличение на площите след отпускане на целевата 

субсидия за производство на памук, налага обновяване на лабораторната апаратура, 

която ще се ползва и от производителите. До края на 2025 г. със средства от СЕПП 

трябва да бъдат закупени файброграф (за измерване дължината на влакното) и 

стилометър (за определяне здравината на влакното). Тези показатели са най - 

съществени за качеството на памуковото влакно и трябва да се следят ежегодно при 

сортовете. 

Част от техниката в производствено-експерименталната база, чрез използването 

на възможностите на ДФ "Земеделие" и Разплащателната агенция беше обновена. 

Закупени са: плуг, валяк, торачка, продълбочител, дискова брана, двуосно ремарке 

РЕМБИ – 2 бр., монитор към телескопичен товарач, транспортьор наклонен, 

платформена везна, резервоар към комбайн, пръскачка, чизелдълбокоразрохвач, водна 

помпа с обемен контейнер. Направени са ремонти на маганното помещение, навеси, 

покриви на кравефермата и жилищна сграда. на част от складовата база. За нуждите на 

кравефермата са закупени фуражораздаващ миксер, хоризонтална торова лента, 

хранилка с 8 места, боксове за отглеждане на телета, щипка за ролонни бали, дюаров 

съд. За по-добрата логистика са закупени миниван и 2 микробуса. 

Въпреки направените инвестиции и обновяването на част от техниката е 

необходимо това да бъде постоянен процес, за да се поддържа производствената 

дейност на високо ниво.Приоритет в работата на ръководството на института е и ще 

бъде в следващия програмен период постоянното и обновяване на материално-

техническата база и извършване на текущи ремонти. 

 

Укрепване на финансовото състояние на института 

Институтът по полски култури е юридическо лице - разпоредител от по-ниска 

степен с бюджет към Селскостопанска академия. Финансирането на Института се 

осъществява чрез утвърден бюджет от ССА, определен въз основа на приети от 

Управителния съвет принципи за разпределение на бюджета на ССА. 

Финансирането на Института ще продължи както до сега: трансфер от държавния 

бюджет и собствени приходи. Собствените средства ще се формират от: реализация на 

семена от памук и твърда пшеница и племенни животни; продажба на растителна и 

животинска продукция; договори за сортоподдържане и семепроизводство; извършени 

услуги; договори за научни изследвания и научно обслужване; конкурси за 

изследователски проекти; авторски права съгласно Закона за защита на новите сортове 

растения и породи животни; спонсорство; използване на възможностите на ДФ 

“Земеделие” и Разплащателната агенция. 

Стабилното финансово състояние на  ИПК - гр. Чирпан се постига чрез строга 

финансова дисциплина при формиране и разходване на средствата и чрез разкриване на 

нови печеливши производства. Тази тенденция в развитието на Института ще бъде 

продължена. Моето мнение е, че все още има неизползвани резерви и следва да бъде 



Програма за управление и развитие на Институт по полски култури - Чирпан 

 

18 
 

направено задълбочено проучване и анализ на всички възможности за ефективно 

ангажиране на кадровия и материален ресурс за постигане на максимален финансов 

резултат. 

Изхождайки от постигнатите резултати в научната и производствената дейност, 

научния потенциал на Института, материалната база, с която разполага и 

положителните тенденции в развитието му, виждането ми е, че Институтът по полски 

култури е в състояние да отговори адекватно на съвременните изисквания на 

българското земеделие, съобразени с приоритетите на европейската селскостопанска 

политика, като при това си осигурява основната част от необходимите му за издръжка 

финансови средства.  

 

ІХ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изпълнението на настоящата програма ще затвърди авторитета на Института по 

полски култури, Чирпан като водещо звено в системата на Селскостопанска академия. 

Като научен център за района на Централна Южна България той ще продължи да 

подпомага земеделските производители от региона и страната, като предоставя 

качествени базови и сертифицирани семена от селектираните сортове, елитни 

разплодни животни от породата Българско черношарено говедо, усъвършенствани 

технологии за отглеждане на културите, нови модели за производство на качествена и 

екологично чиста продукция, консултации, обучение и услуги. 


