
По актуализацията на 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. 

 
1. Категорично настояваме са увеличение на разходите за персонал на 
Министерството на земеделието с 20 %. 
Необходимо е да бъдат осигурени допълнителни средства в актуализацията на 
бюджета на Министерството на земеделието в разходи за персонал в размер на 
8 милиона за периода месец 07-м.12.2022г.  
 
2. За 2022 в частта „Капиталови разходи” в бюджета на Министерството на 
земеделието са планирани 8 707 000 лв. Нямаме информация за изразходвани 
средства от капиталовите разходи. За съжаление във бюджетите на  
второстепенните разпоредители не са предвидени капиталови разходи. 
 
3. В т.ч. необходими допълнителни средства за увеличение на работните 
заплати за ИАБГ за периода 07-12.2022 -1 265 950. Недостиг за капиталови 
разходи и издръжка за 2022 г. за ИАБГ – 2 000 000 лв.  
 
4. Селскостопанска академия, ССА 
Необходими допълнителни средства – 5,5 милиона за увеличение на работни 
заплати в актуализацията в бюджета на ССА от трансфера на централния 
бюджет /период 07-12.2022 / Капиталови средства и издръжка 1 000 000 лв. 
ПМС 371/17.12.2020 определя размера на най-ниската академична длъжност 
„асистент” в държавното висше училище от 1300лв. Към момента началната 
заплата за асистент в ССА е 840 лв., или това е 65 % от възнаграждението на 
неговия колега на същата длъжност в държавното висше училище. Нещо повече, 
основната заплата на професор в ССА е по-ниска от основната заплата за 
асистент в държавно висше училище, а дори от стартовата заплата на учител в 
системата на средното образование. Горепосоченият допълнителен финансов 
ресурс ще позволи премахване на различия в заплащането на една и съща 
категория научен труд и ще позволи да се приложи горепосоченото 
постановление, а освен това ще осигури така очакваното увеличение на 
останалия персонал с 15 - 20%. За това са необходими допълнителен финансов 
трансфер от 5 500 000 лв. и капиталови разходи и издръжка за същия период от 
1 000 000 лв. 
 
5. БАБХ 
Настояваме за увеличение с 20 % на разходите за персонал. 



Необходими допълнителни средства за разходи за персонал в 
актуализацията на бюджета на БАБХ – 5 500 000 лв. за второ полугодие на 
2022г. 
В бюджета на БАБХ за 2022 не са планирани средства  за капиталови разходи. В 
обяснителна записка/16.05.2022/ от БАБХ във връзка с изпълнение на 
капиталови разходи и трансфери са заявени за обезпечаване  необходими 
средства в размер от 9 654 620 лв.  
 
6. Общо необходими допълнителни средства за периода юли – декември 
2022 в разходи за персонал - 18 500 000 лв.  
 


