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ДЕКЛАРАЦИЯ 

В ПОДКРЕПА НА ПРОТЕСТНИЯ МИТИНГ НА КНСБ 

от Синдикалната организация при 
Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево 

към ФНСЗ /КНСБ 

Уважаеми Г-н Президент, 
Уважаеми Г-н Министър-председател, 
Дами и Господа, 

Синдикалната организация в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал 
Тошево е част от хилядите членове на КНСБ и като такива, ние изразяваме нашата 
подкрепа и решимост да защитаваме нашите синдикални, трудови и социални права. 
  

Изразяваме нашата всеобща тревога от факта, че въпреки нееднократно 
заявеното намерение  от Правителството да  подобри жизненото равнище на трудещите 
се, сме свидетели как приетите от Министерския съвет проекти на закони за Държавния 
бюджет на Република България и Бюджет на ДОО за 2015 г. предлагат за поредна година 
вместо нарастване, замразяване на нашите доходи. 
Предвижда се в новия бюджет ограничаване на разходите за персонал с 10 % в 
бюджетната сфера, което е свързано “отново” за поредна година с оптимизиране на 
състава, т.е. предвиждат се нови десетки хиляди съкратени работни места в бюджетния 
сектор. 
 

В Бюджет 2015 г. за пореден път проекто-бюджетът на  Министерството на 
земеделието и храните отново е с орязани параметри, а  за Селскостопанска академия -  
ние сме притеснени, защото за поредна година държавата неглижира аграрната наука в 
България. За нас работещите в ССА все още европейските проекти за развитие на 
аграрната наука и нови технологии и машини си остава недостижимо. Как ще се съхрани и 
доразвие нейната  основна дейност? Как да съхрани достиженията на земеделската наука 
в България и да я доразвива и отговори на новите предизвикателства от икономически, 
климатични, хранителни и екологични условия, в нейната разнообразна приложна, 
производствена, внедрителска  и практическа насоченост, като  за поредна година е на 
път да се разтури и разформирова, поради липса на финансови средства и 
самостоятелност на Селскостопанска Академия? 
Изненадани сме, че се мисли да се развива приложна аграрна наука без 
производствените стопанства и експерименталните бази към земеделските институти, 
където се внедряват научните продукти и се изпитват в производствени условия преди да 
се предложат за утвърждаване и разпространение към земеделските производители от 
страната и чужбина. Вземете ли земята на институтите, ще ги унищожите, ще провалите 
приетите договори за доставка на семена и хибриди и ще изпратите над 2000 изградени 
учени и специалисти от ССА в редиците на безработните. 
 

Уважаеми дами и господа, през последните 25-години на преход бяхме свидетели 
на реорганизации, съкращаване на персонала и унищожаване на направеното преди 
демокрацията. Ниското трудово възнаграждение за научните и техническите кадри в 



Селскостопанска академия / от 2008 г. не са увеличавани работните заплати дори с 1 лев/ 
, липсват финансови средства за нова земеделска техника, горива, торове, препарати, 
работно облекло и допълнителни стимули, въпреки , че нашите сортове и хибриди са  
ежегодно най-търсените и приходите през последните години нарастват. Липсата на 
бюджетни средства доведе до загуба на много от изявените селекционери и специалисти 
от институтите. 
Нашите опасения са, че за административната реформа са необходими също финансови 
средства, а да се съкращава и оптимизира числеността на персонала за да се намалят 
разходите на ССА и МЗХ, няма да доведе  до никакви икономии. Но ежегодно, липсват 
финансови средства за издръжка. 

Дами и господа,  

Селскостопанска академия няма нужда повече от неудачни реформи. Необходими са 
автономност, финансова самостоятелност и стабилност. Българската аграрна наука е с 
над 130 годишна история, българските аграрни учени и специалисти имат възможности и 
Вие трябва да им създадете условия да работят, защото българското земеделие се 
нуждае от тях. България винаги е била и ще си остане земеделска страна – затова и 
нейната политика и икономика, следва да бъдат приоритетно аграрно ориентирани. Но, 
съвременното земеделие не може да се надява на пълноценно развитие без финансовото 
му обвързване с аграрната наука – без нея не бихме били нито конкурентноспособни на 
европейския пазар, нито достоен партньор в преговорите за Единна селскостопанска 
политика на целия Европейски съюз. Това означава, дами и господа, даване предимство 
за  навлизане и постепенно завладяване на българския земеделски  пазар от външни 
аграрни продукти със съмнителен произход и качество, отстъпващи на българската 
земеделска продукция, на  българските сортове и хибриди създадени в Селскостопанска 
академия, в частност на нашия Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево,  
 ще се създадат предпоставки за нахлуване на опасни болести и вредители по 
растенията, което ще доведе до упадък на родното земеделие. 
Българските земеделски производители и аграрния бизнес у нас и в чужбина, Дами и 
Господа, са наши партньори от създаването на института, на цялата Селскостопанска 
академия и имат нужда от нашите научни продукти – семена и хибриди, имат нужда от 
аграрните учени. 
Заявяваме ВИ, че няма да плащаме с нашите мизерни работни заплати и работни места, 
с нашите минимални  пенсии -  чуждите грешки! 
“Не искаме за доживотен труд – мизерни пенсии и заплати!”  

“Не на пенсионната реформа, орязваща права на българските граждани и бюджет, 
предлагащ единствено доживотен труд за мизерна заплата!” 
 
 

Елена Колева 
Председател на СО към 
ФНСЗ/КНСБ 
                                                           
     


