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УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,  ДАМИ И ГОСПОДА, 

В своето почти вековно развитие Институтът по полски култури, основан с Указ 

на цар Борис III като Земеделско опитно поле, преминава дълъг път и различни етапи 

на развитие, за да стане днес един от основните институти в селското стопанство и 

център на научно–изследователската работа по памука и твърдата пшеница в България. 

Институтът по полски култури - Чирпан включва в дейността си селекция и 

семепроизводство на сортове и линии, което е продължителен процес и изисква 

подготвен и квалифициран персонал за спецификата на научно-изследователската 

работа. В Института се създават сортове, които са високо продуктивни, адаптивни към 

променящите се климатични условия. Произвеждат се качествени сертифицирани 

семена и се поддържат националните растителни ресурси за памука като ценен изходен 

генетичен материал. Поддържа се елитно стадо от породата “Българско черношарено 

говедо”. Извършва се квалифицирана информационно-консултантска дейност, 

провежда се обучение на фермери. 

Създаването на нови сортове твърда пшеница и памук в Института изисква 

ръчен труд. В началото на усилена селскостопанска дейност, намаляването със 17 % 

числеността на служителите на ИПК ще се отрази неблагоприятно върху трудовия 

процес, довеждайки до невъзможност извършването на научната и приложна дейност.  

Бюджетът на ССА, не само, че не е съобразен с квалификацията на научните 

работници и служителите, а и ежегодно се намалява. Възнагражденията на работещите  

в ИПК Чирпан не са индексирани от 2008 г., а понятия като “бонуси”, “премии” и 

“допълнително материално стимулиране” са напълно непознати. Всичко това изпраща 

висококвалифицираните научни работници и служители на прага на бедността. 

Въпреки това, се работи  съвестно и отговорно. Постигат се  високи резултати, но те са 

съпътствани от постоянни парични ограничения и икономии. За месец април 

работещите в Института получиха 70 % от заработените от тях работни заплати. Докога 

ще бъдем работещи бедни! 

На 30 април 2015 г. вместо признание за постигнатите резултати, работещите в 

Института по полски култури - Чирпан  получиха от Председателя на Селскостопанска 

академия проф. Т. Трифонова и Управителния съвет писмо с Изх.№ РД-117/30.04.2015 



г. за 17 % съкращение и поредно намаляване на персонала. От 95 работещи, новата 

численост се определя на 79 щатни бройки.  Учените и специалистите в  Института не 

са чиновници, за да бъдат масово съкращавани като администрация!  

Ние, работещите в Института по полски култури - гр. Чирпан, категорично 

възразяваме срещу унищожаването на българската селскостопанска наука и 

НАСТОЯВАМЕ: 

1. Председателят на ССА и Управителният съвет да  преразгледат направеното 

разпределение за по-справедливо съкращаване във всички структури на ССА, в т.ч. 

и в ЦУ в рамките на 10 %, така както е прието и за министерствата. 

2.  Изплащане на трудовите ни възнаграждения в пълен размер. 

3. Осигуряване на адекватни условия на труд и достойно заплащане на работещите в 

Селскостопанска академия. 

4. Законово уреждане на статута на ССА като независима и самостоятелна структура. 

 

Решени сме и на ефективни протестни действия! 

Протестното писмо е прието на Общо събрание на работещите в ИПК Чирпан. 

07.05.2015 г. 

гр. Чирпан 

 

 

 


