
 

 
 

 

Искания 

за увеличение на работните заплати на заетите в системите на бюджетна 

издръжка в Министерството на земеделието, храните и горите по 

Бюджет 2019 

(В рамките на исканията на основните членове на КНСБ от публичния 

сектор към Бюджет 2019)  

 
1. Кратка обща информация за важността на сектора и състоянието при 

заплащането на труда в него        

 

Министерството на земеделието, храните и горите е една от водещите държавни институции, 

която изпълнява държавната политика, насочена към всички браншове на отрасъла, съобразена с 

редица ангажименти към ЕС и има най-важната роля в реализирането на Общата 

селскостопанска политика у нас.  

Политиките в областта на селското стопанство са насочени основно към адаптиране на 

селскостопанското производство към европейските и световни стандарти, повишаване на 

конкурентоспособността на продукцията и разширяване експортния капацитет на българското 

земеделие при спазване на строги стандарти за опазване на околната среда,безопасност на 

храните и единен контрол по хранителната верига и хуманно отношение към животните.  

Политиката в областта на науката е насочена към изпълнение на Националната 

стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, 

Националната пътна карта за научна инфраструктура и Стратегията за насърчаване на 

научните изследвания. Прилагането им ще допринесе за преструктуриране и модернизиране на 

научната инфраструктура, постигане на дълготраен положителен ефект в областта на научната и 

изследователската дейност и превръщане на научния сектор в основен фактор за изграждане на 

икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, насочени към подобряване на 

икономическото развитие на страната в дългосрочен план. 

Земеделието е специфичен отрасъл и за неговото конкурентноспособно и устойчиво развитие е 

необходимо да се прилага цялостен подход, който да отразява принципите на справедливост в 

обществото. Това обхваща, както подкрепа за земеделските производители, така и достойна 

социална обезпеченост на работниците и служителите, които ги обслужват. Спецификата на 

отрасъла изисква още развиване и прилагане на силна научно-изследователска дейност, което 

означава създаване и развиване на висококвалифицирани кадри, но най-вече запазването им в 

отрасъла. За пореден път изразяваме  безпокойство  и сериозна загриженост относно проекто- 

предложенията в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 - като 

предложеният таван на разходите на МЗХГ за 2019 г. и заложените размери на бюджетните 

взаимоотношения /трансфери/ с бюджета на Селскостопанска академия, държавните 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ 

СИНДИКАТИ В 

БЪЛГАРИЯ 



 

предприятия– Научно-производствен център,  Държавно предприятие  за управление на риска от 

неблагоприятни климатични събития в земеделието /ИАБГ/, НС ЕАД - отново недостатъчен 

финансов ресурс - не само за увеличение на работните заплати, а и невъзможност за изпълнение 

на горепосочените държавни политики.   

Анализът ни към днешна дата показва, че повече от десет години  структурите на МЗХГ, НС 

ЕАД, ДП се характеризират с хронично недофинансиране, с непрекъснато оптимизиране 

разходите за персонал и минимално увеличение на работните заплати в някои от тях. В рамките 

на консултационната процедура по обсъждането на Бюджет 2016 и 2017 г. и изразявайки своето 

становище, Федерацията на независимите синдикати от земеделието неотменно предлагаше 

прехвърляне на средства от разходния таван в разходи за персонал в размер на 10 млн. лв. С 

умерено задоволство отчитаме, че нашето предложение беше прието и за двете посочени години, 

но в рамките на 5 млн. лв. за всяка една от посочените години.  

През 2017 г. това даде възможност от прехвърлените средства в разходите за персонал в бюджета 

на МЗХ за 2017 г. (в размер на 5 млн. лева) да бъдат покрити увеличението на минималната 

работна заплата за страната, увеличението на осигурителните вноски и останалите средства 

позволиха единствено увеличение на трудовите възнаграждения  от 5 до 15 %, съгласно 

законовата уредба на служителите в държавната администрация в звената на БАБХ и ОДЗ. След 

сериозно социално напрежение  в ИА „Борба с градушките и подписано споразумение с 

министъра, работещите получиха допълнително възнаграждение, което се равнява на 9 % 

увеличение. 

За съжаление в бюджета на МЗХГ за 2018г. разходите за персонал бяха увеличении едва с 

2 525,2 хил. лв., които успяха да покрият увеличението на МРЗ. Не бяха приети нашите  

предложения за увеличение на разходите за персонал, ниto за прехвърляне на средства от 

разходния таван в разходи за персонал. Независимо от това, след продължителни срещи, 

настоявания от страна на синдикатите и подписани КТД и Споразумения в периода м. 01-05 2018  

г. бяха  увеличении работните заплати  на работещите  в системата на Напоителни системи ЕАД 

съгласно КТД – индексиране на РЗ с процента на нарастване на МРЗ за страната; ИАБГ –

увеличение на РЗ с 10 % , съгласно подписано Споразумение  с министър Р. Порожанов в 2017 г., 

след повишено социално напрежени;, БАБХ – след проведении срещи  и настоявания от страна 

на синдикатите, увеличение до 10 % съгласно нормативна уредба на работещите в държавната 

администрация; ССА – независимо от приетия закон за ССА и възможности за финансова 

независимост  - увеличение на работните заплати  няма. За информация работните заплати в 

ССА за последните 11 години са повишавани едва с 5 %. За около 45% от работещите в 

посочените структури  увеличението на работните  заплати е благодарение на увеличението на 

МРЗ за страната. За 2019 г с предвиденото увеличение на МРЗ на 560 лв. Ще се изравнят всички 

висококвалифицирани  работници и служители  /дори и асистенти /от ССА, ИАБГ, лаборанти от 

БАБХ с персонала, за който не се изисква никаква квалификация.  

Необходимо е да посочим СРЗ за 2017 г както следва: в  БАБХ - 848 лв, в ИАБГ-554 лв., в ССА 

– 730 лв., в НС ЕАД -750лв. Сравнението покзва ясно  – с около 300лв. под средната РЗ за 

страната. 

Какво показват прогнозните цифри  за 2019 г, отразени в Средносрочната бюджетна прогноза 

2019 -2021?  

Разходнен таван – МЗХГ 2019г. – 181 388,0 млн. лв. при 210 088,1 млн. лв. за 2018 г. 

Намалението на разходния таван за 2019 от 28 700 млн. лв се дължи най-вероятно на 

отпадането на трансфера  за ССА и ИА “Борба с градушките”. ССА в 2018г. e осъществена 

законова реформа – финансова самостоятелност и планираниран тарансфер за 2019г. - 23 500 000 



 

 

Изхождайки от представената ситуация по-горе, Федерацията на 

независимите синдикати от земеделието изразява категоричната си позиция, че е 

крайно необходимо:  

1. Да бъдат увеличени със 7 

милиона лева средствата за 

персонал в бюджета на МЗХГ, 

което да даде възможност за 

увеличение на работните заплати с 

15% на работещите във 

второстепенните разпоредители. 

 

2. При осъществена законова 

реформа в ССА да бъде осигурен 

финансов трансфер от 33 500 

милиона лв., което ще осигури и 

увеличение на работните заплати  с 
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финансиране 
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предходната 

година (в млн. лв.) 
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От 70 до 

130 лв. в 

парично 

изражение  

 

 

 

 

 

 

лв., ИА «Борба с градушките» е предложен проекто-закон за трансформиране на Агенцията в 

държавно предприятие  до края на годината - 5 200 млн. лв. 

Длъжни сме да споделим нашето притеснение и безпокойство, че ако в бюджета на 

МЗХГ за 2019 г. не се увеличат  отново средствата за персонал, няма как да се очаква 

увеличение на работните заплати на работещите във второстепените разпоредители с 

бюджет.  

За ССА е предвиден трансфер от 23 500 млн. при численост 1988 преди приемането на закона  с 

финансова обосновка за посочената численост. След приемането на закона и преобразуване на 

четири държавни предприятия в научни центрове  и преминаването им в ССА числеността се 

увеличи на 2285. Предвиденият трансфер  от 23 500 000 лв. за 2019 е крайно недостатъчен не 

само заради увеличената численост, но той е на база работни заплати за 2018 г ,без включено 

увеличение. За 2019 г не е включено увеличението на МРЗ, а както е известно там  над 65 %  

вече ще са със работна заплата равна на минималната за страната.  

Това ще постави на сериозно изпитание социалния мир в системата, а работниците, експерти, 

специалисти, научна общност, всички те обслужващи земеделските производители ще бъдат  в 

невъзможност  ефективно да изпълняват държавните политики,  посочени по-горе и амбициозно 

заявени в  политиката на МЗХГ.  

 „Политиката в областта на науката  е  насочена към изпълнение на  Националната стратегия за 

развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030…”, в която за 2019 г е 

планирано  публично финансиране от БВП  0,45 %, отново предвиденото остава на хартия. 

Тази общност най-после също заслужава управленско внимание и адекватни решения за 

гарантиране на достойна трудова среда и социална защита.  

Едва ли е необходимо да се мотивираме за посочените по долу искания за инвестиции за 

осъществяване на услугата за защита на вредното въздействие на водите, за понесената 

несправедлива финансова тежест от „Напоителни системи” ЕАД в периода 2011-2013 г, както и 

за разширяване на противоградовата защита. 
 



 

20%. Средствата са необходими да 

гарантират отдавна чаканата 

автономност, финансова 

самостоятелност и стабилност на 

Селскостопанска академията, което 

ще позволи осъществяването на 

научно-приложната дейност, 

отговаряща на същността и 

потребностите на Селскостопанска 

академия.   

 

3. За разходи за персонал на ИАБГ -

ДП да бъдат осигурени 9 млн.лв . / в 

средно срочната прогноза няма 

предвидени  средства за ИАБГ – ДП 

ни за инвестиции,ни за разходи за 

персонал, ни за издръжка , а са 

приспаднати от бюджета на МЗХГ/. 
 

допълнително 

финансиране от 10 

млн. лв. /при 

планирани 23,5 

млн./ 
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От  60 -

130 лв.  

 

 

 

 

 

 

II. Други искания към Бюджет 2019 

 
(Цел: формулировка на всички останали допълнителни искания към бюджета за следващата година - 

(капиталови разходи, за издръжка, субсидии, компенсации, трансфери и др.)  с аргументиране на силната 

необходимост от тяхното удовлетворяване). 

 

1. За извършване на услугата за защита от вредното 

въздействие на водите, възложена на „Напоителни 

системи” ЕАД да бъдат отпуснати 19 милиона лева, а 

за инвестиционни разходи – 9 милиона лева.  
 

Напоителни системи” ЕАД извършва обществена услуга за 

защита от вредното въздействие на водите, експлоатация и 

поддръжка на водостопански съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие на водите: защитни диги, Дунавски диги, 

корекции на реки, отводнителни системи – публична държавна 

собственост, съгласно чл.13, ал. 1, т.3 от Закона за водите. 

Обектите за предпазване от вредното въздействие на водите 

/ОПВВВ/ - ПДС на МЗХГ, за които дружеството изпълнява 

обществена услуга по Договор № РД-50-43/03.04.2014 г. са 

разпръснати по цялата територия на страната, като чрез  тях се 

предпазват от заливане населени места, пътища, ж.п. линии, 

промишлени предприятия, земеделски земи, друга инженерна 

инфраструктура и важни от национален мащаб обекти. 

Дружеството отводнява 1.5 млн. дка площи и поддържа над 

Необходимо 

допълнително 

финансиране спрямо 

предходната година 

(в млн. лв.) 

11 млн. лв 



 

3208 км. корекции на реки и дерета, 255 км. дунавски диги, 

283 км. предпазни диги, 75 броя отводнителни помпени 

станции и редица други съоръжения, като ежегодно се 

концентрират сили и дейности от страна на дружеството в 

зависимост от настъпили проблеми по застрашени и 

компрометирани участъци и съоръжения. Дружеството 

извършва неотложни аварийно-възстановителни работи. 

Необходими са средства за закупване на строителна 

механизация и транспортни средства за осъществяване 

изпълнението на дейностите по отстраняване и 

предотвратяване на аварии по обекти за предпазване от 

вредното въздействие на водите.   

 

2.1. Създаване на Служба по трудови въпроси на МТСП 

към посолството на Република България в Република 

Италия и изпращането на трудово аташе там е крайно 

наложително, което значително ще повиши степента на 

ангажимент и закрила към българските работници.  

 

2.2. Интегрални мерки за завръщане и реинтеграция на 

българските работници на нашия трудов пазар в контекста 

на социалното предприемачество и социални иновации са 

също възможно положително решение на дефицитите на 

българския трудов пазар. 

 

От доклада на ЕК за България, 2018 са ясни констатациите: 

Недостигът на работна ръка е все по-осезаем, по-специално в 

производството, строителството и цифровия сектор (Manpower, 

2017 г.; CEDEFOP, 2017 г.). Намаляващото население в 

трудоспособна възраст, миграцията и непривлекателните 

условия на труд са основните причини. Населението 

застарява и намалява бързо. Населението се очаква да 

намалее с 22 % до 2050 г. поради нетна миграция, ниска 

раждаемост и относително висока смъртност. Този 

прогнозиран спад е един от най-големите в ЕС (Евростат, 

2017). Повечето българи, живеещи в чужбина, са в 

трудоспособна възраст, което допълнително влошава 

неблагоприятното демографско изменение. Високият процент 

на икономическа неактивност е друг повод за тревога. 

 В доклада на Европейската комисия още ясно се казва, че 

"...Недекларираният труд продължава да пречи пазара на труда 

и възпрепятства справедливите условия на труд. Въпреки че 

въвеждането на еднодневни трудови договори в селското 

стопанство спомогна за намаляване на недекларирания труд в 

сектора (Industry Watch, 2017 г.), броят на хората, работещи без 

договор в цялата икономика, нараства — от 37 500 през 2012 г. 

Необходимо 

финансиране  

60 хил. лв. на 

годишна база 



 

до 55900 през 2016 г. (Национален статистически институт, 

2013 и 2017 г.). Всеки седми работник е обявил, че получава 

заплата („в плик“) със занижено деклариране (William и 

Horodnic, 2017 г.), а националните органи считат, че 47 % от 

работодателите и 58 % от заетите са изложени на риск да 

участват в занижено деклариране на заетостта."  

От наше изследване за проблемите на недекларирания труд в 

земеделието: по оценки на работодатели в сектор земеделие у 

нас, изтичащите навън български сезонни работници са около 

80 % от необходимата работна сила за сектор плодове и 

зеленчуци, която не достига у нас,  и която би останала да 

работи на нашия трудов пазар, ако в България се провеждаше 

адекватна политика – аграрна, социална, политика по доходите.  

От официалния списък на МТСП съществуващите 8 

Служби по трудовите и социалните въпроси към 

посолствата на Р България е видно, че Италия не е сред 

тях. В същото време Италия е сред най-предпочитаните 

дестинации за сезонен труд, особено в земеделието.  
В приетата от Министерски съвет

1
, през 2015 г. Националната 

стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 

2015 г.-2020 г. е заложено увеличаване на броя на службите по 

трудови и социални въпроси,СТСВ и е предвидено да има 

такава и в Италия.  

По данни на Евростат, 2016г. българските граждани в 

Италия са 43 701 души. Италия е сред първите 5 

предпочитани от българите страни-членки в ЕС за 

мигриране с цел трудова заетост.  

По наши данни, събрани през международния ни 

синдикален обмен българите в Италия са над 60 хиляди и 

продължават да се увеличават.  

Разминаването в цифрите обаче не променя факта, че 

тези работници са в сериозен риск от несигурност и 

тежка трудова експлоатация.  

Федерацията на независимите синдикати от 

земеделието в тясно сътрудничество с италианските 

синдикати от сектора FLAI – CGIL, от години следим 

отблизо ситуацията на работещите български граждани в 

италианското земеделие. Със загриженост отбелязваме 

нарастващия брой български граждани, които полагат 

труд в италианското земеделие (35 000, по данни от 

2016г.), като сезонни работници. Голяма част от тях 
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работят в кампаниите по полетата в Южна Италия – 

регион Пулия. Сезонната работа, която изпълняват 

българските работници е показателен пример за 

несигурност, често пъти работа на черно и унизително 

заплащане. Трудовата експлоатация на тези работещи, 

обект на свободното движение в ЕС е разпространено 

явление, за което често си затваряме очите. Липсата на 

предварителна информация, непознаването на езика и 

правилата на приемащата страна превръща тези хора в 

лесна плячка на трафиканти на евтин труд и те най-

често попадат в капаните на „трудови посредници” – 

капорали, които печелят от техния труд и възпроизвеждат 

паралелни гета – в Италия и в България. В региона на 

Пулия българите са концентрирани основно около Фоджа, 

но също така и на други места. Голяма част от тях идват 

на работа в Италия повече от 12-14 години. От 

многобройните ни срещи с тях през последните две 

години идентифицираме две постоянни линии. Първата е 

на общностите, които работят с трудови договори, печелят 

добре и живеят уседнало (макар и в затворена общност), 

децата им ходят на училище. Втората – по-страшната – 

граничи с хуманитарна криза – гета, къщи, наричани 

„месарии” с ужасяващи условия на живот и евтин труд.  

Друга голяма група български граждани са т.н. „банданте” 

– домашни гледачки на възрастни хора, на разположение 

24/7 на своите работодатели. 

През ноември 2016г. в Италия е приет Закон 199 срещу 

капоралите – правно и обществено постижение след 30 

години усилия да се криминализира тежката трудова 

експлоатация през посредниците – капорали.  

През май 2016г. в Италия е подписан социален протокол 

между италианските министерства на труда и 

земеделието, региони, съюзи и гражданското общество, за 

да се гарантира спазването и прилагането на поети 

ангажименти, свързани с настаняването, транспорта, 

здравеопазването и социалното включване на сезонните 

селскостопански работници, а през юли 2016г. в Бари се 

подписа Протокол за разбирателство и съвместни усилия 

срещу работата на черно и трудовата експлоатация на 

българските работници в италианското земеделие между 

местната власт на регион Пулия и синдикатите от 

земеделието в България и Италия.  

КНСБ и ФНСЗ с ясното съзнание, че споделяме 



 

отговорността за правата на работещите българи и вън от 

България, считат за изключително важно развиване на 

сътрудничеството между италианските и българските 

власти на различни нива, за да се противодейства на 

експлоатацията, капоралите и работата на черно. 

Една полезна стъпка напред трябва да бъде достъп и 

натиск от страна на българските власти за спазване на 

клаузите от Социалния протокол; да се засили контрола по 

спазването на трудовото законодателство и трудовите 

стандарти, както и да се засилят междуинституционалните 

връзки между двете страни и осъществяване на конкретни 

мерки за превенция на трафика на българи с цел трудова 

експлоатация и живот при нехуманни условия на живот.  

Откриването на информационен офис на българската 

държава в този регион би била конкретна проява на 

загриженост към българските работници в тази част на 

Италия и ще насърчи гражданското съзнание и 

пълноценната им интеграция в обществото. И най-вече ще 
се повишава информираността на българските граждани в 

Италия по въпроси в областта на свободното движение, чрез 

консултирането им на място. 

Изпращането на трудово аташе на Р България в 

Италия е крайно наложително, което значително ще 

повиши степента на ангажимент и закрила към 

българските работници там.  

Интегрални мерки за завръщане и реинтеграция на 

българските работници на нашия трудов пазар в 

контекста на социалното предприемачество и социални 

иновации са също възможно положително решение на 

дефицитите на българския трудов пазар. 
 

 

Юни 2018г.  

                                                    ФНСЗ  

                                                          Светла Василева 

                                                           Председател 

 

 

 

 




