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На Федерацията на независимите синдикати от земеделието  

Относно: Бюджетна процедура 2018 г. 

                              

                  

Уважаеми  Г-н Министър, 

 

Практика на нашия синдикат е всяка година преди приемането на Бюджета на Р 

България, респективно бюджета на МЗХГ да направим анализ на предходния 

бюджет и отправим своите аргументирани предложения и искания за следващата 

година към министерството, парламентарната комисия по земеделие и храни и 

политически сили. 

 

Анализът ни към днешна дата показва, че след шест поредни години на 

редуциране на бюджета на МЗХ едва в Бюджет 2016 бе увеличен разходния 

таван със 19 923 300 лева или  9.2 %, което даде възможност за минимални 

увеличения на работните заплати във второстепенните разпоредители с бюджет. 

Необходимо е да напомним, че в тези звена трудовите възнаграждения бяха 

замразени в продължение на осем години. 

 

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. 

Припомняме, че на 03.07.2017 г. беше подписано споразумение между 

Министерство на земеделието и храните, ИА „Борба с градушките“ и 



                                      

 

Федерацията на независимите синдикати от земеделието (КНСБ), с което се пое 

ангажимент за изплащане на допълнително възнаграждение на работещите по 

трудови и служебни правоотношения в ИА „БГ“. То, от своя страна, средно се 

равнява на 18% увеличение на работните заплати, но само за шестте месеца до 

края на 2017 г., като се вземе под внимание, че 90 % от работещите в тази 

структура са на минимална работна заплата за страната.  

За съжаление в другите второстепенни разпоредители с бюджет към МЗХГ 

увеличение на работните заплати не бе осъществено, независимо от поставените 

ни искания  и настоявания още при служебното правителство, а и обещания от 

редовното правителство при приемането на Закона за държавния бюджет 2017. 

Още в представеното наше становище по приетия бюджет на МЗХ за 2017 г. , 

заявихме, че  предвидените средства за разходи за персонал в  ССА за 2017  не  

гарантират фонд „Работна заплата”, а още по-малко увеличение на трудовите 

възнаграждения, които са унизително ниски. При обща численост на персонала в 

Селскостопанска академия от 1990 души, 1230 от тях – квалифицирани 

специалисти и експерти - получават минималната работна заплата за страната.  

През юни 2017 г. Парламентът прие Националната стратегия за научните 

изследвания в Република България 2017-2030, в която ясно и категорично са 

разписани по години средствата, които държавата ще отделя от националния 

бюджет, за да развива наука. В стратегията  е планирано публично финансиране  

за научно-изследователска и развойна дейност за 2018 г. да бъде 0,38 % от БВП 

и увеличение на средствата за наука с 171 милиона лева , което дава надежда за 

отделяне на по-голям финансов ресурс за аграрната наука  в следващата година. 

 

Уважаеми  Г-н Министър, 

 

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

бюджета на МЗХГ за 2018 г. се запази  сумата от 113 533,800 лева за разходи за 

персонал, този финансов ресурс не само няма да позволи увеличение на 

трудовите възнаграждения, но няма да гарантира и регулярното изплащане на 

работните заплати за цялата година.  

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. Тази общност най-после също заслужава 

управленско внимание и адекватни решения за гарантиране на достойна трудова 

среда и социална защита.  

Затова в нашите искания тази година ние предлагаме, не прехвърляне на 

средства от разходния таван в разходи за персонал, а увеличение . Добре е да се 

прецизира изпълнението на приходите ,които се залагат в бюджета ,от които 

немалка част идва от второстепенните разпоредители с бюджет. 

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. 

 

Изхождайки от представената ситуация по-горе, Федерацията на 

независимите синдикати от земеделието изразява категоричната си 

позиция, че е крайно необходимо:  

 

1. Да бъдат увеличени с 12 милиона средствата за персонал в бюджета на 

МЗХ, което да даде възможност за увеличение на работните заплати с 

15 % на работещите във второстепенните разпоредители. 

2. При предвидена и  осъществена законова реформа в ССА  да бъде 

осигурен финансов трансфер от 25 милиона лв . което ще осигури и 

увеличение на работните заплати с 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 осъществяване на предвидените инвестиции за разширяване 

дейността на противоградовата  защита от ДБ да бъдат осигурени – 4  

милиона лева за ИАБГ. 

4. 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.  

 

 

Уважаеми  Г-н Министър, 

 

Убедени сме, че в диалог, в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и 

зачитане на интересите на всяка една от страните, можем да потърсим верни 

решения, с които ще преодолеем социалното напрежение, но най-вече ще 

направим стъпка напред в дългоочакваното нарастване на доходите на хилядите 

работещи във Вашето ведомство.  

 

 

С уважение  

 

Светла Василева 

Председател 


