
І заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Земеделие и Горско 
стопанство”, 10 март 2010 г. 

 
 
 

След многобройни настоявания , писма и срещи от страна на ФНСЗ на 10.03. 
2010 г. в залата Голям Колегиум на „Министерство на земеделието и храните” се 
проведе заседание на актуализирания състав на ОСТС „Земеделие и горско 
стопанство”с председател г-н Преслав Борисов, зам. Министър на земеделието и 
храните. Заседанието на ОСТС бе организирано, съгласно чл.9, ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността  на ОСТС на основание на постъпили от Федерацията на 
независимите синдикати от земеделието към КНСБ и от Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България писмени  предложения за разглеждане на 
важни въпроси, свързани със структурни, финансови и организационни проблеми , 
оказващи влияние на трудовите отношения, доходи и заетост в Министерството на 
земеделието и храните и нейните структури. Заседанието протече при следния дневен 
ред: 

1. Представяне на постоянните  членове на ОСТСЗГС;  
2. Информация за бюджета на МЗХ за 2010г.; 
3. Анализ за състоянието на заетостта в структурите на МЗХ и предложенията за 

оптимизиране числеността на персонала  във връзка с писмо  № 91-00-947 от 
30.09.2009г.; 

4.Стратегия за развитие на отрасъла, изразена в конкретни политики; 
информация за обслужващи звена в сектора ; второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити и държавни предприятия; 

5. Информация за подпомагането по схемата за единно плащане на площ и 
национални доплащания към директните плащания ;  

6. Информация, относно възможните за прилагане държавни помощи и 
предвидения ресурс за тях.;  

7. Информация за промените, направени  в Програмата за развитие на селските 
райони, в изпълнение на Европейския план за  икономическо възстановяване ;  

8. Информация, относно усвоения ресурс през 2009 година по национални схеми 
от Държавен фонд „Земеделие”. 
 

След представянето на постоянните членове на актуализирания състав на ОСТС 
съгласно заповед № РД 09.120 от 18.02.2010 г. на министър Мирослав Найденов, г-н 
Асен Синьов  - директор на  дирекция „Финансово управление и бюджет”                       
запозна присъстващите с разпределението на бюджета на МЗХ за 2010 г. по 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както и предложенията на 
ръководството на Министерството за оптимизиране на числеността на персонала. 
Коментирани бяха  задълженията на структурите на МЗХ от бюджет 2009 г., както и 
неизпълнението на договорите с  НС-ЕАД и ДП „Кабиюк”. На поставените  ни въпроси  
относно старите  задължения по бюджет 2009 г., както и за ритмичното изпълнение на 
бюджет 2010 г. не получихме конкретни отговори, а  бе изразена сериозна загриженост 
относно  слабата приходност  в републиканския бюджет, поради което бюджета на 
МЗХ  за 2010 г. не се обезпечава  на 100 % за първите три месеца. Старите задължения 
на  Министерството в размер на 36 милиона  са представени в МФ. 

Уведомени бяхме за одобрените средства  за 2010 г. от МФ, необходими за 
предпазване от вредното въздействие на  водите за Напоителни системи, както и за 
нотифицираната държавна помощ  за ДП”Кабиюк”. 



Остро реагирахме  по така предложените  съкращения на числеността на 
персонала  в някои от второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити, направени 
без искания от нас анализ и критерии. 
По исканите от нас информации по останалите точки от дневния ред ни бе предоставен 
писмен материал  както и устен коментар. След разискванията представителите на 
ФНСЗ направиха следните предложения; 

1. Разглеждане в отделна среща с представителите на Министерството и 
синдикатите  оптимизирането числеността на персонала  на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити - уточнението със зам.министъра и председателя на 
ОСТС , срещата да се проведе на 12.04.2010 г. 

2. Да се подготви анализ на изразходваните финансови средства в размер на 26 
милиона от Бюджет 2008 г. и бюджет 2009 г., предвидени за възстановяване и ремонт 
на хидромелиоративната инфраструктура  за целите на поливното земеделие. 

3. Периодична информация по изпълнението на бюджет 2010 г., както и за 
разплащането със старите задължения от бюджет 2009 г. 

4. Да бъдат включени представители на синдикатите в работните групи  към 
МЗХ, които са натоварени да изготвят стратегии с програми за управление  на отделни 
браншове от отрасъла. 

5. Спешно да бъдат разработени  125 и 126 мерки от Плана за развитие на 
селските райони/подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието и 
адаптирането на земеделското и горското стопанство - комасация и управление на 
водните ресурси/ както и да получим информация за  мотивиране на предложението 
едни от бенефициентите да бъдат Напоителни системи. 

 
От страна на ФНСЗ в заседанието на ОСТС освен постоянните представители 

Светла Василева  и Валентина Васильонова   участие взеха и председателите на БСС – 
Маргарита Янчева, Диана Босашка  и Милко Минев. 


