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На 3.12.2010г. по инициатива на Федерацията на независимите 
синдикати от земеделието се проведе заседание на ОСТС. (На 5.11.2010г 
ФНСЗ внесе писмо до Председателя на ОСТС и Зам. министър г-жа Светлана 
Боянова за свикване на редовно заседание на съвета). Дневният ред на 
заседанието бе предложен и предварително съгласуван между ФНСЗ, ФЗГС 
при КТ „Подкрепа” и Асоциацията на земеделските производители в България, 
АЗПБ.  

Заседанието на ОСТС на 3.12.2010г. премина при следния дневен ред: 
 

1. Приемане на дневния ред 
2. Приемане на Протокола от заседанието на 05.08.2010 г. 
3. Информация за изпълнението на бюджета на МЗХ за 2010 година по 

политики, програми и ВРБК 
 Дирекция „ФУБС” 

4. Информация за проектобюджета на МЗХ за 2011година по политики, 
програми и ВРБК 

Дирекция „ФУБС”    
5. Информация за разпределението на средствата, предвидени в 

проектобюджета за 2011г. по схеми и мерки на Държавен фонд 
„Земеделие” 

ДФ „Земеделие” 
6. Информация за хода на административната реформа в МЗХ и 

изпълнение на Пътната карта  
Дирекция”Стратегическо планиране” 

7. Информация за разработване на публичен регистър за земите от 
държавния и общински поземлен фонд 

Главна дирекция ”ЗГПО” 
8. Информация за проекта на Закон за браншовите организации 

Дирекция”Животновъдство” 
9. Разни 

 
Заседанието бе открито и водено от Председателя на ОСТС и Зам. 

министър Светлана Боянова. 
Съгласно приетите решения от предходното заседание на ОСТС на 

участниците в заседанието бе предоставена информация по конкретни въпроси 
в писмен вид, което направи много добро впечатление за предварителна 
подготовка на заседанието от страна на МЗХ и бе предпоставка за пълноценна 
дискусия в хода на самото заседание.  

 
По т. 3 от дневния ред докладва Лада Михайлова, Директор дирекция 

„ФУБС”. Тя представи справка за изпълнението на приходите и разходите по 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МЗХ, като подчерта, че 
четиринадесет от тях не са изпълнили уточнения план на приходите. 
На въпрос от страна на синдикатите за изплащането на бюджетните работни 
заплати от системата на МЗХ за месеците ноември и декември на 2010 г., тя 
заяви, че изплащането на работните заплати е гарантирано и поясни, че при 



условие, че се получат повече от предвидените средства за работна заплата,  
ще бъдат покрити и други задължения.  

По болезнената тема, свързана с необходимите средства за Напоителни 
системи ЕАД, дължими им по договори и решения до края на 2010 г. г-жа 
Михайлова отговори, че:  

 480 000 лв. ще бъдат разплатени от фонда за бедствия и аварии 
 около 1 400 000 лв.  ще бъдат платени за работата, извършена по 
укрепване на коритото на река Лесновска. 

 остатъка от договора на Дружеството за дейността, която то 
изпълнява за предпазване от вредното въздействие на водите за 
2010 г. и възлиза на стойност около 2 900 000 лв., при фактурирани  
1 500 000 лв. с платено ДДС  няма да бъде платено. 

 
По т. 4 от дневния ред съветът разгледа становището на министъра на 

земеделието във връзка с проекто-бюджета за 2011г. за искане на 
допълнителни средства за изпълнение на дейностите по политики и програми, 
както и становището на ФНСЗ. Никой от докладващите не се ангажира с 
конкретни средства, одобрени от Народното събрание. Разпределението на 
финансовите средства по бюджета на МЗХ в следващата година ще се 
извършва от заместник-министрите. В първото тримесечие на 2011г. след 
публикуване на постановлението за изпълнението на републиканския бюджет, 
членовете на ОСТС ще получат детайлна  информация. 
 

По т. 6 поместваме информацията на дирекция „Стратегическо 
планиране” към МЗХ.(Изпълнение на пътна карта и ход на административната 
реформа). Незавършените реформи и законодателни промени, съгласно  
пътната карта със срок до м.12/2010г. ще бъдат прехвърлени за изпълнение в 
2011г.. Преобразуването на ИАБГ в търговско дружество се отлага за 
следващата година, като цялостното финансиране до промяната  ще бъде 
осигурено от МЗХ. 
 


