
 
 
До Председателя на Народното събрание 
До Министър-Председателя 
До Министъра на финансите 
До Министъра на земеделието и храните 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

           От участниците в протестния митинг на 27 октомври 2017г.  

Ние, работниците и служителите, които обслужваме земеделските 
производители в България – научни работници, специалисти, ракетострелци, 
сме ВЪЗМУТЕНИ от ограничения за поредна година бюджет на 
Министерството на земеделието, храните и горите в представения за 
обществено обсъждане проекто-бюджет на Р България за 2018г.  
ГНЕВНИ сме, че за пореден път, ние, които обслужваме земеделския 
сектор, производители, потребители на храни и продукция, не сме 
приоритет на държавата, нито на управляващите! 

НЕДОУМЯВАМЕ, защо аргументираните искания на нашия синдикат, 
представени в рамките на бюджетната процедура, не намериха никакъв 
отзвук в това бюджетно предложение, още по-малко за увеличение на 
разходите за труд.   

Вече девет години работещите от аграрната наука, висококвалифицирани 
аграрни и ветеринарни специалисти, ракетострелци, научна общност, които 
създаваме  научни продукти, съхраняваме българските сортове и породи, ние 
които предпазваме от щети, бедствия и градушки население, земеделска земя, 
инфраструктура - не получаваме справедливо заплащане.  
И през 2018 година, десета поред, ние няма да получим увеличение на 
работните си заплати, а специалистите, асистентите, експертите ще работят за 
510 лв. приравнено към цената на нискоквалифицирания труд.   
 
Нещо повече, с бюджетните ограничения в предложението на Бюджет 2018г. за 
МЗХГ, е невъзможно нормалното функциониране и реформирането на редица 
системи, заложени в управленската програма на Правителството.  
Във време на икономически растеж и генерирани по-големи бюджетни приходи, 
е социално несправедливо и неприемливо само тези специалисти да бъдем 
изключени от възможността за повишение на нашите доходи и за по-достоен 
живот в България. Ние също сме част от човешкия фактор в тази страна! 
  
135-годишната ни аграрна наука е в основата на българското  земеделието, 
което ни е спасявало като народ и в кризи и войни. А днес повече от всякога е 
необходима, за  да има и за нашите деца вкусните български плодове и 
зеленчуци, нашия ароматен хляб, хлебни пшеници и български животни.  
С вярата, че трудът ни е пряко свързан с развитието на Българското 
земеделие, с добивите на фермерите и икономическия растеж,  



 
С убеждението, че сме пълноценни и пълноправни граждани на Република 
България,  

С всички законови и демократични средства НАСТОЯВАМЕ да бъдат 
увеличени разходите за персонал в МЗХГ с 10 милиона лева, което да 
увеличи РАБОТНИТЕ НИ ЗАПЛАТИ! 

27.10.2017г., София 

 
 


