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ДЕКЛАРАЦИЯ 
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Ние, работещите в Института, създаден преди 112 г. и където преди 

152 г. е положено началото на Опитното дело в България, декларираме 
своето неодобрение и несъгласие с политиката на пренебрежение, дори  
тотално игнориране на земеделската наука в България от страна на  
народните ни избраници. Изразяваме своето искрено недоумение и 
разочарование от пълната им неинформираност и незаинтересованост за 
дейността на научните институти в Селскостопанска академия. При 
приоритетно развитие на земеделие и туризъм в България, като страна-
членка на ЕС, нашият труд прогресивно е обезценяван, а земеделската 
наука – пред унищожаване.  

Считаме, че ЦУ на ССА от години не поддържа ясно изразена и 
активна позиция за необходимостта от земеделска наука и няма 
последователна стратегия за осъвременяване на доходите на работещите в 
системата. Така наречените „структурни реформи” са механични и водят 
единствено до съкращения на персонала, а практиката на нищожни 
увеличения на трудовите възнаграждения само на научните работници, 
създава лош микроклимат и налага впечатление за незначимост в 
останалите категории квалифициран персонал. 

В Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе по 
време на поредната „реформа” през 2015 г. бяха съкратени 36,6% от 
работещите. Вместо обещанията за увеличение на трудовите 
възнаграждения, в момента земеделски техници, водачи на 
селскостопански машини, лаборанти, специалисти с висше образование, 
административен персонал получават минимална работна заплата.  

При нас няма свободни бройки, няма пенсионери на работа. Никога 
не сме получавали премии в края на годината, 13-та заплата или някакъв 
бонус по празниците за труда си. Така ли е в МЗХГ и в другите 
министерства? 

Това е Вашето отношение, дами и г-да управляващи към нас, които  
създаваме знания и опит за даровете на българската земя. 


