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Институтът по животновъдни науки - Костинброд е с 65 годишна история. 
Обучил е 160 докторанти, в т.ч. 50 чужденци. В момента ние имаме най-много 
програмни акредитации за обучение на докторанти в системата на ССА - по 7 
докторски програми.  

Това е единственият в страната Институт, чийто академичен състав работи 
само в областта на животновъдството. В Института работят 31 учени, като са 
обхванати всички направления в животновъдството: говедовъдство, овцевъдство, 
коневъдство, свиневъдство, птицевъдство, зайцевъдство и пчеларство. 
Хабилитирани учени от посочените направления, съвместно с тези по хранене на 
селскостопанските животни и технология на фуражите, физиология и биохимия, 
генетика, репродукция, качество и екология на животинската продукция и техните 
специализирани лаборатории оказват методична и практическа помощ на 
браншови организации и на фермери за постигане на по-висока ефективност и 
конкурентност в тяхната дейност. Някои от работните колективи и лаборатории са 
единствени в системата на ССА. Тази структура на Института позволява 
многопластови изследвания, задължителни за съвременната наука.  

Изваждането на Института по животновъдни науки - Костинброд от 
системата на ССА би било погрешна стъпка, тъй като този Институт е не само с 
възможности за комплексни изследвания, но и за трансфер на научни продукти 
„от фермата до трапезата на потребителя”, чрез обучение на фермери, 
консултантска, издателска и други дейности.  

В никоя държава, дори и развиваща се, не се пристъпва към реформи чрез 
ликвидиране на научен потенциал и то в сектор, свързан с прехраната и с 
възможности за конкурентно производство на качествена, здравословна и 
екологична животинска продукция. Резултат, близък до този на „ликвидиране”, с 
успех може да се постигне и чрез „прикачването” на Института към друга 
организация, чиято основна работа не е научноизследователската дейност.  

Настояваме предложенията за реформи в ССА да бъдат обявени публично. 
Категорично считаме, че мястото на Института по животновъдни науки -
Костинброд е в системата на ССА. При общ брой учени в ССА 602, броят на 
учените в областта на животновъдството и в момента е оскъден – 12%, като почти 
половината от тях (45%) работят в Института по животновъдни науки - 
Костинброд. При намерения той да бъде още редуциран е невъзможно Република 
България да има просперираща животновъдна наука. Логично е да зададем 
въпроса – какъв ще бъде обликът на Селскостопанска Академия с 
оставащите 6.5% учени в областта на животновъдството и може ли да има 
АГРАРНА НАУКА БЕЗ ЖИВОТНОВЪДНА НАУКА?  

Вярваме във Вашето разбиране за съхранение на българската 
животновъдна наука, както и да подкрепите нашето искане тя да остане в 
структурата на ССА.  
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