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До: 
Г-жа Менда Стоянова 
Председателя на Комисията по Бюджет  
и финанси към Народното събрание 
 

 
 

Уважаема г-жо Стоянова, 
Уважаеми дами и господа народни представители, 

 
        Учените и специалистите в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево 
работят в  най-големият научно-изследователски институт в структурата на 
Селскостопанска академия и с най-много приходи като селекционен център за създаване, 
внедряване и разпространение на български сортове от пшеница, тритикале, ечемик, 
фасул, леща, хибриди слънчоглед. Института  е специализиран не само в селекцията 
на изброените полски култури, но и лидер в производството на предбазови и базови 
семена с гарантиран произход и качество от тях. Тук, благодарение на труда на няколко 
поколения учени, бяха създадени най-ценните български сортове пшеница, слънчоглед и 
продължават да се създават високодобивни, висококачествени и висококонкурентни на 
пазара сортове и хибриди семена,  които ежегодно се търсят от земеделските 
производители в цялата страна и чужбина. Нещо повече, през последните няколко години 
търсенето на сортовете пшеница  и фасул, хибридите слънчоглед на Добруджански 
земеделски институт се търсят все повече в чужбина, а недостатъчните финансови 
средства не позволяват да се заложи по-крупно семепроизводство от собствените  
научни продукти. Тези средства не достигат и за пълноценното поддържане и 
съхраняване на събирания в продължения на десетилетия богат растителен генофонд, 
съдържащ над 3500 образци от зърнено-житни култури. Те са крайно недостатъчни и 
за поддържането на двете животновъдни ферми, съхраняващи ценни породи за страната 
от овце и говеда. 
Добруджански земеделски институт е най-големият работодател на територията на 
община Генерал Тошево и  данъкоплатец. 
За 28 години демокрация, ние, научната общност и работещите в аграрната наука, сме 
подложени единствено на безпаричие, съкращения  и съсипване на българската 
земеделска наука. 
 От 2008 г. насам членовете на нашата синдикална организация не са получавали 
увеличение на работните заплати, нито полагаемото работно облекло съобразно 
естеството на извършвания труд, а понятия като “бонуси”, “премии” и “допълнително 
материално стимулиране” са напълно непознати. Въпреки това, тук се работи  съвестно и 
отговорно,  въпреки икономическите трудности, криза и безпаричие в института 
работещите се грижат да се изпълняват научно-изследователските и приложни задачи, 
изискващи от нас нови сортове и хибриди за нашето земеделие.  
В същото време администрациите във всички правителства си получаваха ДМС, 
бонусите и всяка година им нарастваше работната заплата. 
Тези високи научни и приложни резултати, постигани в ДЗИ-Генерал Тошево, едва ли 
някой би могъл да си представи как се постигат с постоянни съкращения, парични 
ограничения, икономии, недостатъчна земеделска техника и липса на финансови 
средства за обезпечаване с консумативи –  резервни части, лабораторна техника, 
работно облекло и лични предпазни средства... 
 
  
           Дами и господа,  
 
          Докога ще бъдем работещи бедни! 
Докога в България ще се подценява труда на научния работник, на квалифицирания 
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експерт? Докога ще има разделение  на столичани и провинциалисти? 
Синдикалната организация при Добруджански земеделски институт настоява да 
възстановите  бюджета на ССА  в рамките на 21- 24 милиона лева, за да има глътка 
въздух за аграрната наука. Реформа на системата, дами и господа, не означава само 
съкращаване на работещите и рестрикции в бюджета. Реформата предполага нови 
подходи и инвестиции - в хората и в технологиите. 
 Вие посещавате  други държави и често давате примери от там, особено с Израел. И 
какво наблюдавате уважаеми управляващи?! Как с развитието на аграрната наука и 
технологиите в Израел от пустинята са направили рай. Защо Вие искате от българската 
райска градина да направите пустиня с унищожаването на аграрната наука и нейните 
научни продукти – семена и хибриди, нови сортове, породи и технологии? 
Г-н Борисов, защо всички министри от Вашето правителство си увеличават финансовите 
средства за администрацията в министерствата, както в земеделското и почти всички 
останали? За да има за „допълнително материално стимулиране“ за чиновниците, а за 
българските учени – мизерни заплати и съкращение. Докога, г-н Борисов,  ще унижавате  
работещите в  аграрната наука? 
Синдикалната организация пита българските депутати – докога ще намалявате 
финансовата издръжка на Селскостопанска академия и ще затривате аграрната наука в 
България, за да дадете път на ГМО културите и замърсите чистата българска земя?  
 
Настояваме депутатите от всички парламентарно представени партии от Добрички 
избирателен район да защитят интересите на работниците и служителите  в 
Селскостопанска академия! 
Дами и господа управляващи и политици , по делата ще Ви познаем, а не по обещанията 
и приказките. 
България е била и винаги ще си остане традиционно аграрна страна, но съвременното 
земеделие не може да се развива пълноценно без обвързването му с аграрната наука – 
без нея не бихме били нито конкурентноспособни на европейския пазар, нито достоен 
партньор в общата селскостопанска политика на целия Европейски съюз. Това означава 
навлизане и постепенно завладяване на българския пазар от външни продукти със 
съмнителен произход и качество, отстъпващо на българските сортове и хибриди, ще се 
създаде предпоставки за нахлуване на опасни болести и вредители по растенията, което 
ще доведе до упадък на родното земеделие.  
В Добруджанския земеделски институт работят достойни граждани, чийто труд трябва да 
бъде оценен по достойнство!  
Нашата основна цел е поддържането на българските сортове за производство на 
български хляб за българските граждани! 
Вашата е - да създавате условия и среда за справедливост и уважение към 
достойнството на всеки гражданин в обществото ни! 
 
 

Синдикална организация към ФНСЗ /КНСБ 
 при Добруджански земеделски институт- Генерал Тошево 
 


