
 
 
 
 Изх.№ 30 /31.05.2018 г.                                                                

                                                                           
ДО                                                     

Г-Н  РУМЕН   ПОРОЖАНОВ      
МИНИСТЪР НА                                                                    
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И   
ГОРИТЕ 

 
                                                                   ДО 
                                                                  ПРОФ. Д-Р  ВАСИЛ НИКОЛОВ   
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА         
                                                                  СЕЛСКОСТОПАНСКА    
                                                                  АКАДЕМИЯ 

                                                                        
  ДО 

                                                                  Г-ЖА АСЯ СТОЯНОВА 
                                                                  ДИРЕКТОР НА 
                                                                  ДИРЕКЦИЯ ПРАВНА 

     МЗХГ 
 
 

                                           С Т А Н О В И Щ Е  
 
                     От     СВЕТЛА   ВАСИЛЕВА   - ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА 
                 ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ      
                                                 ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
Относно: 
Проект на Устройствен правилник на Селскостопанска Академия 
 

Изготвеният проект на Устройствен   правилник на Селскостопанска 
академия, представен  за обсъждане  е в съответствие с последните 
изменения на едноименния закон /ДВ., бр.22 от 2018 г/, както и с 
изискванията на Закона за нормативните актове, при спазване принципите 
за демократичното начало и автономия при управлението на създадените 
нови структурни звена. Прекалено детайлно са отразени  многообразните  
специфични дейности на всички структурни  звена, както и правомощията 
на техните ръководители. В същия момент намираме, че някои норми се 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В 
БЪЛГАРИЯ 



нуждаят от усъвършенстване в съответствие с вътрешното ни 
законодателство. 
 
В тази връзка  в чл.14 т.10, в задълженията на председателя  - „ сключва  
споразуменията с ръководителите на синдикалните организации в 
системата на Академията „ предлагаме да придобие текста следната 
редакция:  „ сключва споразумения с  браншовите национално 
представителни синдикални организации”. 
Необходимо е да подчертаем, че работещите в Селскостопанска академия 
полагат  труд  по трудови правоотношения, а не по служебни такива. 
Техните правоотношения възникват от трудови договори, затова е 
необходимо изразите  «назначава» , навсякъде да бъдат заменени  с думите 
– ръководителите  «сключват и прекратяват  трудовите договори» 
 
-  В чл.39, в който са регламентирани правомощията  на директорът -  
Научни институти и научни центрове не става ясно, че същия е 
работодател и на работниците и служителите. Следователно е необходимо 
да се добави – „сключва и прекратява трудовите договори с 
работниците и служителите” 
 
-  В чл.49 е регламентирана  дейността на Държавното предприятие 
„Научно –производствен център, в ал 2  „Предприятието  осъществява 
научно –приложна, приложна, експериментално –производствена и друга 
дейност подпомагаща дейността на ССА”. 
Съобразно горния текст намираме, че не са достатъчно конкретизирани 
изискванията както за директор на държавното предприятие „Научно 
производствен център» –чл.54 ал.2, така и за директора на 
специализираното поделение – чл.63 ал2, относно обстоятелството ,че 
същите  е необходимо да бъдат научни работници. 
 
-  В чл. 66, касаещ начина на набиране на приходи за осъществяване на 
научната дейност на държавното предприятие не  са регламентирани и не 
се предвиждат приходи за неговите специализирани поделения по 
договори за научна дейност, покриващи поне Фонд работна заплата  на 
научните сътрудници, работещи там.  В този си вид правилникът не 
предвижда и не определя финансиране на дейността на опитните станции 
по научни проекти от бюджета на Академията, при условие, че тези 
проекти са представени и одобрени по общите правила на Академията. 
Затова предлагаме да се запише в чл.66 т.1, «приходи от сключени 
договори за научна дейност по изследователски проекти, включени в 
научната програма на ССА», останалите точки да се преномерират. 
Смятаме за целесъобразно предложението  ни , директорите на 
специализираните поделения  да заемат длъжността по трудов договор ,а 



не  по  договор за управление ,за да не бъдат лишени от полагащите им се  
права, произтичаши от редица закони и от подзаконови нормативни 
актове. 
 
Надяваме се, че след приемането на Устройствения правилник ще бъдат 
подготвени и приети от Управителния съвет на Академията и други 
вътрешни правила, във връзка с приложението му. В случаите  когато се 
подготвят вътешни правила и наредби, които се отнасят до трудовите 
правоотношения, председателят задължително поканва синдикатите в 
съответствие с чл.37 от Кодекса на труда. 
 
 
 
                                                                 С  уважение 
                                                                       Светла Василева  
                                                                       Председател на ФНСЗ - КНСБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


