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                                    на Република България 

 
Председателя на Комисията по     
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                                                             Председателя на ФНСЗ - КНСБ 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

от членовете на СО към ФНСЗ – КНСБ 
                            в Института по земеделие – Карнобат 
 
 

Уважаеми дами и господа, 
 

Нашият институт вече 92 години извършва научно изследователска 
дейност в областта на генетиката, селекцията, семепроизводството, 
физиологията и агротехниката на ечемик, овес, пшеница и кориандър и 
обслужва българското земеделие. Създадени са и се създават нови сортове 
житни култури, предлага на пазара висококачествени и автентични семена 
на сортове ечемик.  

Една от дългосрочните изследователски програми в института е тази 
по селекция на ечемика, която води началото си от 30-те години на 
миналия век и до сега не е прекъсвана. Във връзка с това са проведени 
редица съпътстващи  теоретични и методични изследвания, обогатили 
теоретичните основи на науката, а на производството са предоставени 
сортове пивоварен и фуражен ечемик. Като само през последните 5 
години са създадени 15 нови сорта пивоварен и фуражен ечемик и два 
сорта овес, които се ползват както от наши така и от чуждестранни 
фермери. Към настоящия момент около70% от площите на ечемика в 
България са заети от сортове, създадени в института ни. 

От 1955г. е приета изследователска програма по селекция  на нови 
породи овце, подходящи за месните условия. Призната е новата 
синтетична популация овце „Българска млечна” с участието на 
създаденото в института млечно стадо. Провеждат се селекционно – 
генетични изследвания и се произвежда елитен разплоден материал от 
Карнобатска местна, Карнобатска тънкорунна и Синтетична популация 
Българска млечна порода овце, кочове и млади животни.  



В областта на агротехниката са разработени съвременни звена от 
отглеждането на полски, технически и фуражни култури за устойчиво 
земеделско производство и опазване на околната среда при условията на 
променящата се климатична обстановка. Адаптират се най-новите 
изследвания на световната земеделска практика към почвено-
климатичните условия на Югоизточна България. Проучват се възможности 
за биологично производство на растениевъдна земеделска продукция и 
семепроизводство, изучават се и се прилагат принципите на биодинамично 
отглеждане на зърнено-житни култури и се предлага технология за 
производството им.  

С научните си постижения институтът е добре познат и търсен 
партньор в България и чужбина. 

И в същото време сме захвърлени от управляващи и политици на 
дъното на организираното ни общество! 60% от работещите в института са 
с минимална работна заплата. Висококвалифицирания ни труд е с мизерно 
и унизително заплащане, което доведе до сериозен отлив и напускане на 
хабилитирани и научни работници. Спря притока на млади научни 
работници. Средната заплата в института е 580 лв. Изоставаме с около 
350лв. от тази в България. До кога?  

Изключително сме разочаровани от „новия” стар бюджет, с който 
отново сме недофинансирани. Къде е обещаното постепенно нарастване на 
основната заплата? Къде са отделените 0,38% БВП за наука? Къде са 
управленско ви внимание и адекватните решения за гарантиране на 
достоен труд и социална защита? Как се отнасяте към 
висококвалифицирания ни труд, който е в полза и услуга на земеделските 
производители? 

Припомняме ви че, историята на 135 годишната аграрна наука е пряко 
свързана с развитието на земеделието, което неведнъж е спасявало 
България в години на кризи, че и в днешно време нейните постижения са 
стабилна основа за успех и растеж на икономиката, че България ще 
продължава да бъде свързана със селското стопанство, в което аграрната 
наука е с емблематично значение. Но за съжаление липсва уважително и 
адекватно отношение към нашия труд. 

 Затова целият колектив на ИЗ–Карнобат подкрепя исканията на 
ръководството на ФНСЗ–КНСБ за промяна на Законопроекта за бюджет 
2018, за увеличаване на средствата, отделяни за наука и фонд работна 
заплата в системата на Селскостопанска академия.   

 
 
 
19.11.2017 г.     Председател СО:  

      Гр. Карнобат                                          /доц д-р. М.Димитрова-Донева / 
 


