БЮДЖЕТ - 2022
Искания
на
Федерацията на независимите синдикати от земеделието за
увеличение на работните заплати на заетите в системите на бюджетна
издръжка в Министерство на земеделието, храните и горите,
Селскостопанска академия, Напоителни системи ЕАД.
Контекстът
Министерството на земеделието, храните и горите осъществява държавната
политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и
аквакултурите. Дейността на министерството е насочена към:
¾ повишаване на конкурентоспособността на българските селскостопански
продукти в условията на членство в ЕС, осъществяване на единен контрол по
хранителната верига за осигуряване на безопасност на храните и хуманно
отношение към животните; разнообразяване на икономиката и подобряване
на условията на живот в селските райони; създаване на условия за устойчиво
развитие на рибарския и горския сектори.
¾ превръщане на аграрната наука в основен фактор за устойчиво развитие на
българското земеделие, чрез разработване на интегрирани научни проекти в
приоритетни направления. Създаване на условия за ефективно използване на
научния потенциал и неговото развитие, както и. повишаване качеството на
научните изследвания в унисон с Европейските приоритети в областта на
земеделието, израстване в научната кариера и приобщаване на учените към
Европейското изследователско пространство.
¾ Повишаване ефективността и разширяване на защитаваната от градушки
територия. Изграждане на съвременна система за наблюдение на
неблагоприятни метеорологични явления чрез модернизация на
съществуващите радиолокационни станции, вкл. изграждане на национална
метеорологична радиолокационна мрежа.
¾ Създаване на условия за устойчиво, конкурентноспособно и екологично
поливно земеделие посредством възстановяването, разширяването и
модернизирането на хидромелиоративната инфраструктура. Осъществяване
на функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване,
предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите
извън населените места.
¾ Реализирането на държавната политика в областта на земеделието се
провежда чрез структурите от системата на министерството, Селскостопанска
академия, държавни предприятия.

Замразяването на нивата на МРЗ за страната, както и бюджетната рамка на
МЗХГ за 2022г., посочени в Средносрочната бюджетна прогноза за периода
2021-2023 е сериозно обезпокояващо. Истина е, че разпространението на
пандемията от COVID 19 и последвалия спад на икономическата активност и
заетостта, се отрази крайно неблагоприятно върху редица сектори на
икономиката и се превърна в предизвикателство по отношение на устойчивостта
на публичните финанси в следващите години. Но също така е вярно, че в
периода 2020-2021 г. нито една от структурите на МЗХГ не е спирала
дейността си и всички работници и служители работеха много по-интензивно и
натоварено, изпълнявайки отговорно функциите си на терен. Отговорностите на
служителите в структурите на Министерството не само не намаляват, а напротив
с поетите нови ангажименти във връзка с усложнената кризисна ситуация се
увеличиха.
Замразяването на работните заплати ще се отрази изключително негативно
на конвергенцията на доходите, ще засегне жизнения стандарт на работещите, а
така също ще е пагубно за ефективността и резултатността от заложените цели,
дейности и политика на отрасловото Министерство.
В тази логика е важно и необходимо да се предвиди ръст на разходите за
персонал и увеличение на МРЗ, още повече, че заплащането на работниците и
служителите в България е най-ниското в ЕС. Независимо от увеличението на
работните заплати в последните години, все още има изоставащи заплати в
отделните звена на Министерството. Наложително е планиране на по-голям
финансов ресурс в бюджет 2022, необходим за изпълнението на функции и
отговорности на всички звена в системата на МЗХГ, който ще осигури по-голям
размер на разходи за персонал, ще покрие и разходите, направени за редица
предприети мерки срещу разпространението на КОВИД – предпазни облекла,
дезинфектанти, както и всичко необходимо за безопасни и здравословни условия
на труд.
Като оценяваме положителните стъпки в последните години в посока
нарастване на възнагражденията на работниците и служителите във всички
структури на МЗХГ, категорично настояваме в бюджет 2022 да бъдат
увеличени разходите за персонал с 20 %.
Заложеният трансфер на ССА за 2022 г. в средносрочната бюджетна прогноза
2022-2023 покрива само 85 % от разходите за персонал и трудно успява да
осигури нормални условия за успешното осъществяване на научната дейност.
Тук категорично е необходимо е ежегодно допълнително финансиране, а не
ограничаване на бюджетните средства.
Федерацията на независимите синдикати от земеделието участва активно във
всяка бюджетна процедура.
При всеки цикъл на обсъжданията в рамките на бюджетната процедура ФНСЗ
отстоява позицията, че спецификата на дейността на Министерството на
земеделието и храните налага в неговия бюджет да са включении и предвидени

достатъчно средства за второстепенните разпоредители, както за
администрацията, така и за изпълнителските и обслужващи звена на отрасъла,
които в по-голямата си част са работещи на терен.
Тези искания на ФНСЗ са интегрална част от консолидираните искания на КНСБ
към Бюджет 2022 г., приети на КС на КНСБ и публично представени и
защитавани.

Исканията към Бюджет 2022
ФНСЗ настоява в Бюджет 2022 да бъде заложено:
1. Увеличение със 30 млн. лв. на средствата за персонал в бюджета на
МЗХГ за 2022, което ще даде възможност за увеличение на работните
заплати с 20% на работещите на терен във второстепенните
разпоредители.
2. Въвеждане допълнително на нов вид в ЗДСл, в КТ и в специалните
закони
–
добавка
за
изпълнение
възнаграждение
на
трудовите/служебните задължения в условия на извънредна епидемична
обстановка/ извънредно положение – в размер до 30 % от
индивидуалната основна месечна заплата.
3. Предоставяне на нормативна възможност за еднократно увеличение на
индивидуалната основна месечна заплата в случаите, когато е обявено
извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.
4. За служителите по трудово правоотношение в държавната администрация
(назначени по трудов договор по Кодекса на труда) да се уреди правото
на парични средства за представително облекло, както това е уредено
за държавните служители.
5. За Селскостопанска академия в Бюджет 2022 да бъде предоставен
трансфер в размер на 36 млн. лв., което ще позволи осъществяването на
научно-приложната дейност, отговаряща на същността и потребностите на
Селскостопанска академия. По този начин работните заплати ще
нараснат с 15%,
6. За извършване на услугата за защита от вредното въздействие на водите,
възложена на „Напоителни системи” ЕАД да бъдат отпуснати 27 млн.
лева. Дружеството отводнява 1.5 млн. дка площи и поддържа над 3208
км. корекции на реки и дерета, 255 км. дунавски диги, 283 км. предпазни
диги, 75 броя отводнителни помпени станции и редица други съоръжения.
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