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ДЕКЛАРАЦИЯ 

От членовете на СО към КНСБ при ИЦ-Кнежа 

Синдикалните членове при КНСБ при ИЦ-Кнежа, изразяваме нашата тревога 

от факта, че въпреки нееднократно заявеното намерение на Правителството да подобри 

жизненото равнище на трудещите се сме свидетели на това как приетите закони от МС 

за държавния бюджет за 2015 г. предлагат вместо нарастване, замразяване на нашите 

доходи. 

Постановление на МС №8 от 16.01.2015 г. се предвижда за МЗХ ограничаване 

на разходите за работни заплати на персонал с 10 и повече процента, води неминуемо 

до съкращаване на работници и служители в отделните звена на МЗХ и в частност на 

ССА. 

Ние сме притеснени от факта, че държавата неглижира аграрната наука в 

България, като развитието на нови научни постижения, участието в научни проекти 

остават недостижими без съхранение и развитие на основната дейност – научната. 



Не е възможно с намален бюджет и орязани заплати да се съхранят 

достиженията на земеделската наука, да се отговори на новите предизвикателства на 

икономически, климатични, хранителни и екологични условия. 

Изразяваме своето разочарование от незаконосъобразното разпределение от 

МЗХ на бюджет много по-малък от определения в постановлението за второстепенните 

разпоредители. Нарушен е тристранния диалог от непроведеното заседание на 

Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, преди 16.01.2015 г. 

Уважаеми управляващи, за поредна година Академията е поставена пред 

финансов колапс, поради липса на средства. 

През последните години бяхме свидетели на реорганизации, механично 

съкращаване на персонал и унищожаване на всичко постигнато от институтите в ССА. 

Синдикалните членове на СО при КНСБ  ИЦ-Кнежа са силно притеснени от 

ниското трудово възнаграждение, замразяване на заплатите от 2008 г., освен 

минималната, от условията на труд, което води до самоунищожение на създадените 

през годините хибриди и линии царевица и от невъзможността да бъдем конкурентни 

на пазара. 

С увеличаване единствено на минималната работна заплата, драстично 

намалява разликата в заплащането между академичния състав, специалистите с висше 

образование и помощния персонал, което обезценява и омаловажава 

висококвалифицирания труд и създава сериозно напрежение в самите институти. 

Ние членовете на СО към КНСБ при ИЦ-Кнежа се обръщаме към Държавните 

ръководители и съответните ведомства да чуят гласа на българската наука, да реагират 

адекватно на исканията и очакванията на всички служители в ССА и в частност на 

работниците в ИЦ-Кнежа за решаване на крайно наболелите проблеми на Аграрна 

наука. 

 

НАСТОЯВАМЕ: 

 

1.      За увеличаване на средствата за работна заплата в бюджет 2015 г. – 

различни от минималната работна заплата. 

2.      За диференцирано и прецизно заплащане на висококвалифициран труд на 

специалистите в системата на ССА. 

3.      За строго спазване на условията договорени в КТД, сключени в системата 

на ССА. 

Заявяваме най-отговорно нашата готовност за гражданска активност. 
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