
БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ СИЛНА АГРАРНА НАУКА! 

Като страна с най-добри почвено-климатични условия за земеделие в Европа, 
България има нужда от силна аграрна наука, която да осигури развитието на 
българското земеделие. То се нуждае от адаптирани за условията на страната 
научни разработки, вместо да ползва скъпи готови продукти, привнесени от 
чужбина. За българското земеделие е необходима родна наука, която познава 
климатичните, природните и други особености на страната ни. 

Развитието на българското земеделие е от значение за родната икономика и за 
държавата като цяло, а това не може да се постигне без селскостопанска наука и 
школа, която да възпитава ерудирани и компетентни кадри и да разработва 
подходящи нови сортове, технологии на отглеждане и други научни продукти за 
приложение в практиката. 

Финансирането на науката е задължение на държавата. Затова ЕС е приел за 
нормално да се отделя чрез бюджета 1% от БВП за наука. България също е поела 
този ангажимент, но е в нарушение на това изискване. Страната ни е на последно 
място в ЕС по отделяни средства за наука. Навсякъде по света правителствата 
заделят много повече средства за наука, защото разчитат на нея за развитие на 
икономиките си. У нас през последните години тези средства непрекъснато 
намаляват, въпреки успехите на българската наука, включително и аграрната. 
Учените от Селскостопанска академия продължават да създават ценни за 
практиката научни продукти и ежегодно печелят награди за иновации, въпреки 
липсата на адекватно финансиране и ниските заплати, несъответстващи на 
интелектуалния труд на работещите в Академията учени и специаллисти. 

Аграрната наука се нуждае от стабилно национално субсидиране от държавата. Не 
може учените да разчитат само на вписване в международни проекти, където са 
ползвани главно като евтин източник на сурова информация. 

Българската аграрна наука е с богата история, която е база за нейното настояще и 
бъдеще. Нашите учени могат с интелектуалният си принос да осигурят научното 
развитие на селското ни стопанство, а то да допринесе за икономическия ръст на 
страната. 

Без достойно финансиране, аграрната наука умира. Младият научен потенциал се 
отказва от научна дейност или отива там, където има нормални условия за 
развитие. Без малкото останали селскостопански институти, нашето земеделие 
няма бъдеще! На всички е ясно, че без тях не може да се развива селско 
стопанство в България. Аграрната наука е много по-важна за държавата, отколкото 



много други бюджетно финансирани дейности. Необходими са спешни мерки, за 
да се запази интелектуалния потенциал на аграрната наука. Не се създава учен за 
един ден, не се формира колектив за един ден. Не се създава и научен продукт за 
един ден, за да започне неговата реализация в практиката. Това е творчески 
процес, който отнема понякога години и десетилетия. 

АГРАРНАТА НАУКА Е НУЖНА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА БЪЛГАРИЯ! Без нея е 
невъзможно оцеляването на държавата ни в съвременните условия на 
глобализация. Българската земеделска наука трябва да я има, защото, какво е 
България без земеделие, и какво е земеделие без научно-изследователска 
дейност! 

Мисията на Института по аграрна икономика (ИАИ) е да подпомага аграрната 
политика на държавата, разработвайки концепции, методики, нормативни 
документи на базата на анализи на изпълнението на стратегии, програми и мерки 
за развитие на земеделието и селските райони. За съжаление учените и 
специалистите, изпълняващи тази задача, получават минимални възнаграждения. 
Минимални заплати получават и специалистите, работещи в отделите Централна 
селскостопанска библиотека и Специализирана научна периодика, присъединени 
към ИАИ през 2012 г. Дейността на Института е на национално равнище, тъй като 
научните и информационните отдели изпълняват важни за държавата функции. 
Скандално е работещите в тях специалисти със съответната квалификация и 
дългогодишен опит да получават минималната за страната заплата! 

С настоящата декларация искаме да изявим волята си за достойно финансиране 
на Селскостопанска академия, което да осигури градивна основа и бъдеще за 
аграрната наука в България. 
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