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Участниците в традиционната Годишна асамблея за 2017г. на Федерацията на 
независимите синдикати от земеделието поставиха своите категорични искания 
към новия министерски екип и лично към Министър Порожанов.  

 
Асамблеята се проведе на 1 и 2 юни в Слънчев бряг обсъди неотложните синдикални 
въпроси след 8 Конгрес на КНСБ и в началото на политическия мандат на 
правителството.  
120 синдикални председатели от четирите браншови синдикални съвети към 
Федерацията и гости участваха във форума, на който се обсъждаха 
проблемите на структурите ни в светлината на социално-икономическата 
обстановка и последните промени в законодателството, засягащо трудовите 
и социално-осигурителните права на работещите.  
Сред гостите на асамблеята бяха Чавдар Христов, Вицепрезидент на КНСБ, 
председателя и зам. Председателя на Селскостопанска академия проф. Пачев и доц. 
Игнатова, г-н Йордан Апостолов – председател на Комисията по земеделие в 44 
Народно събрание, г-жа Таня Дъбнишка, изп. Директор на АЗПБ, г-жа Снежина Динева, 
Изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД, заедно с директори на 
клоновете в Шумен, Бургас и Пловдив, г-н Калоян Трулев от МОН, дирекция „Наука”.  

По време на Годишната асамблея се проведоха отделни браншови срещи със 
стопанските ръководства на отделните ведомства, на които участниците активно 
дискутираха специфичните неотложни въпроси в структурата. Синдикалните 
активисти имаха възможност да поставят конкретните въпроси от колективите 
по страната.  

   
На срещата на синдикалистите от Селскостопанска академия с ръководството на 
Академията – проф. Пачев и доц. Игнатова, в която участваха 25 синдикални 
председатели от институтите на ССА се разискваха вечните въпроси за визията на 
сегашното ръководство (Председателя на Селскостопанска академия) за ССА през 
следващите 4 години и непосредствените задачи, които си поставят, за проблемите на 
работещите в системата и унизително ниските заплати на учени и специалисти.  

В панела, посветен на науката, като двигател на икономически просперитет за България бе 
представена и актуалната Стратегия за научни изследвания до 2030 на Р България и 
оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.  
Участниците имаха възможност да обсъдят въпроси от техен интерес заедно с експерта на 
МОН Калоян Трулев и депутата г-н Апостолов.  
 

Проф. Пачев – Председател на ССА: Нашите приоритети днес са следните:  
1. Във връзка с предлаганите промени в Закона за ССА,  дава се приоритет на 
финансовата самостоятелност на Академията (чл. 1), което означава отделен 
бюджет към МЗХГ, СЕБРА в самата ССА, като финансовите постъпления от 
институтите и станциите се връщат по-бързо отново към тях.  
2. Работим за откриване на възможности за назначаване на допълнителни 
работници в сезона на усилена земеделска работа по институтите. Досега сме 
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удовлетворявали всички искания за назначаване на допълнителни хора. 
3. Да постигнем диференциация на работните заплати в системата на ССА, 
според заеманите длъжности и свързаните с това задължения и отговорности, 
което ще даде допълнителни стимули и мотивация да дойдат млади хора. 
Надяваме се, че с приемането на промените в Закона за СА, МРЗ в страната 
няма да е определяща за голяма част от работещите специалисти в ССА, това ще 
се преодолее и всички ще получават според длъжността и работата си. 
Направили сме предложение към МЗХГ да направят всичко възможно да се 
намерят средства за увеличаване на работните заплати. 
 
Предложенията, които сме направили към МЗХ са все още в работен порядък. 
Заявявам, че няма да има промени в структурите на институтите, но 
предлагаме опитните станции да са под ръководството на ЦУ на СА. Научните 
работници от там да преминат към институтите и така работните им заплати ще 
бъдат същите. 
Предлагаме друга част от опитните станции да преминат като производствени 
бази към институтите и да се превърнат в семепроизводни къщи. 
В Селскостопанска академия ще се създадат търговски и консултантски отдели. 
Така доходите ще се стабилизират. Спират се 4 опитни станции, които и сега не 
функционират, самоликвидирали са се. 
 
Новото ръководство на Селскостопанска академия сме си поставили за цел да 
променим положително общественото мнение за Академията. Затова сме предприели 
кампания да говорим и обясняваме с какво се занимаваме в отделните институти и в 
цялата СА. Връзка с министерството вече има, но трябва да се оправи финансовата 
страна. За защита на нашите сортове и хибриди ние трябва да получаваме 10 % 
роялти, това трябва да се регламентира от държавата чрез ИАСАС. Всеки, който 
ползва нашите сортове трябва да си плаща. Трябва да се засили контрола от страна 
на държавата,  да се засили политиката за човешкия ресурс.  
Стратегията в политиката за израстване на човешкия ресурс е една от силните страни 
на научната дейност, но тя постепенно беше разбита и затова днес няма млади кадри, 
а с пенсионирането на научните работници се закриват цели направления в 
земеделската наука. 30 научни сътрудника трябва да се пенсионират тази година, а 
няма кой да приеме тяхната работа и цели направления ще се закрият. 

 

 
Светла Василева, Председател на ФНСЗ:  
Нашите основни въпроси са свързани с работните заплати в ССА. Унизително ниски на 
всички нива и за всички длъжности, а в по-голямата си част, над 60 % от работещите 
са на МРЗ. Всички знаем колко е издръжката на 1 човек у нас – 525 лева, а за 
семейство – сами пресметнете. Кой ги получава? 
Тези цифри са необходими да се знаят, защото вече започват преговорите за бюджет 
2018 г., важно е да се посочват при разпределение на бюджета в МЗХГ. 
 
Нашите искания към Министъра на земеделието са свързани с ниското заплащане 
на труда в много агенции и ССА. Диференциация на работните заплати според 
длъжност, образование, отговорности, задачи и функции, но за съжаление до никъде 
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не сме стигнали. 
Средствата в бюджета на страната се преразпределят за армия, полиция, 

образование и т.н., но не и за доходите на работещите в Селскостопанска академия  
или други агенции към МЗемеделието - борба с градушките, напояване и пр. 

Държавата не приема финансиране на аграрната наука през бюджета, а само 
през европейските програми. А всички добре знаем от нашия горчив опит, че наука без 
пари не се прави. Не ми харесва тона на финансовия министър и отношението му към 
МЗХ. Повече не може без пари да се развива аграрната наука. А новия министър на 
земеделието г-н Порожанов заяви, „Искам Селскостопанска академия подчинена на 
бизнеса и пазара“. За съжаление такова е отношение на държавата към 
Селскостопанска академия. 

 
Поправките в Закона за ССА ще се приемат през декември (по думите на проф. 

Пачев). Но новият бюджет се приема през октомври, а няма ли увеличение на 
бюджета, всичко остава по старому. Тази година, ако няма актуализация на бюджета 
през м. юли, няма да има финансови средства до края на годината, поради 
недофинансиране от 9 млн. лева. Ако промените в Закона за ССА не влязат преди 
новия бюджет за 2018 г., то отново ще сме  недофинансирани и в безпаричие. Ако 
трансферът към ССА остане на същото ниво от 13 млн. лв., няма как да стане нито 
увеличение на работните заплати, нито диференцирането им и приемане на млади 
кадри.  

Затова в преговорите по Бюджет 2018 ние ще искаме 21 млн. лева за ССА, в 
противен случай ще продължим да бягаме след МРЗ.  
Аз всяка година заедно с Пламен Димитров се срещаме с всички министри на 
финансите и на земеделието, още като се обсъжда предстоящия бюджет. Запознаваме 
ги с ниските заплати в сектора и настояваме за увеличаване на бюджета на 
министерството на земеделието. Уви, той се намаляваше, а с това и на структурите в 
него. Ние отново се надяваме с приемането на Закона за СА да се увеличи и ФРЗ с 5 
млн. с основна цел – разходите за персонал да се увеличат. Струва ми се, че без 
натиск от нашите структури това няма да стане.  

С проф.Пачев и Председателя на БАН подписахме Декларация за общи действия. В 
Декларацията са залегнали нашите искания за ежегодно увеличаване на работните 
заплати с 20 %. За целта сме набелязали организиране на Кръгла маса по проблемите 
в българското земеделие и в Селскостопанска академия във връзка с предстоящото 
председателство на България през 2018 г. на ЕС. Цифрите говорят за безвъзвратно 
изоставане на българската наука, 2/3 от средствата в бюджета на страната са от 
европейски средства. Това е скрито недофинансиране. 

Очаквам от всички структури на ССА активно да се включат в протестните действия, 
защото така ще подкрепим традиционните български култури запазени в станциите и 
институтите, в генбанките. Ще подкрепим и защитим традиционните български вкусове 
и традиции в земеделието и храненето. 

Ние не сме спирали да говорим, но уви – не гражданите, държавата в лицето на 
чиновниците , правителството и депутатите не ни чуват. 
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Йордан Апостолов, депутат от 44 Народно събрание, Председател на 
Комисията по земеделие:  
Аз идвам от бизнеса и се надявам да мога да отговоря на всички въпроси.  
Законът за ССА е приоритет на нашето ръководство на Комисията по земеделие. До 
края на годината се надяваме този закон да мине на второ четене в Парламента и да се 
позволи на ССА да има своята самостоятелност. 
 
 
Проф. Ивелина Николова, Председател на СО – ИФК, Плевен: Ние всички работещи 
в Селскостопанска академия сме герои, защото без пари продължаваме да пишем, да се 
борим, да доказваме, че в България има земеделска наука. А база за сравнение между 
нас и учените в чужбина просто няма. Силно съм притеснена от отношение към СА на 
министрите на финансите и на земеделието. Единствената възможност да ни чуят е да 
протестираме, като се обединим всички институти. Да не говорим, че 5 % увеличение на 
работната заплата е просто подигравка и още унижение. Впрочем, колегите на МРЗ и 
това не получиха. 

Доц. Дияна Ненчева, председател СО – ИДР, Негован: Свидетели сме на 
продължаващо цинично отношение към учените от Селскостопанска академия и 
принизяване на достиженията на българската аграрна наука в нейното многообразие от 
държавата и нейните министри чрез неглижирането и безпаричието. В нашия институт 
сме принудени да отглеждаме допълнително лук, картофи, за да си плащаме ток, вода, 
консумативи. 

Кремена Горчева, председател СО – ИАИ, София: Ние, работещите в ССА всяка 
година чакаме да стане нещо, нещо да се промени към по-добро, да имаме увеличение 
на заплатите и т.н. Не можем да продължаваме да чакаме. Трябва да направим среща с 
ръководителите в МЗХГ и с  аргументи и данни да ги запознаем с нашата дейност, с 
нашите достижения и нашата работа. Ръководството на СА да организира среща на 
директорите на институти с ръководството на МЗХГ и всеки да защити своята дейност. 
Явно държавата в лицето на чиновниците, а не гражданите не разбира, че чрез развитие 
на науката ще се развива и икономиката. 

 
 
Таня Дъбнишка, Изп. Директор на АЗПБ: Трябва да има еднакво отношение към 
земеделските производители и работещите в селското стопанство. Очаквам да се 
спазва авторитета на Селскостопанска академия и на другите второстепенни звена 
на министерството, защото те обслужват нашия сектор. В обсъждането на 
критериите по новия програмен период трябва да мислим за обвързването им и 
със структурните звена, обслужващи сектора.  
 
 

В.В./Е.К. 


