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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от Членовете на Синдикалната организация при 

 Института по Растителни Генетични ресурси „Константин 

Малков” 

 
относно: реформите в ССА и аграрната наука 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 Института по Растителни Генетични Ресурси „К. Малков” 
– гр. Садово, има 130 годишна история, и е утвърден  
национален център, отговарящ за научноизследователската 
работа по организиране, събиране, изучаване, използване и 
съхранение на растителните ресурси от местни и чужди 
произходи за нуждите на селекцията и прякото внедряване в 
практиката. В ИРГР се намира Националната генбанка на 
България, съхраняваща над 60 хил. образеца от растителни 
видове с български и чуждестранен произход, която ЗАСЕГА 
е най-голямата генбанка на Балканския полуостров.  
 За 130 години учените от ИРГР – Садово са създали 135 
сорта от 28 култури, от тях 42 сорта пшеница, 12 сорта 
фъстъци, 12 сорта ориз, 10 сорта сусам, 6 сорта грах, 5 сорта 
домати и др.  
 В Официалната сортова листа на РБ фигурират 40 сорта 
от 17 култури, от тях 14 са национални стандарти. Нашите 
сортове представляват интерес за български и чуждестранни 
партньори и фермери. 
 Учени от Института са членове на редица международни 
работни групи по Растителни Генетични Ресурси. 
 

 Предвижданите промени в научните поделения на ССА 
са в резултат от поредното драстично намаляване на общия 
лимит на разходи за Министерството на земеделието и 
храните, определен на 54, 7 млн. лв. Така и не става ясно защо 
всяка година МЗХ е с най-нисък бюджет в сравнение с 
бюджетите на останалите министерства. Ако причината е, че 
„много пари отиват за земеделие”, то трябва да е ясно, че те не 
отиват за аграрната наука. 
 



 Затова е неразбираемо и драстичното намаляване на 
бюджета на Селскостопанска академия, което като че ли е 
направено без предварителен анализ и обмисляне на 
алтернативни решения. Същевременно чиновниците в МЗХ 
остават почти непокътнати, със заплати, двойно по-високи 
дори от възнагражденията на хабилитираните учени в ССА. 
 

 ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

 Членовете на Синдикалната организация при ИРГР – 
Садово изразяваме своята тревога от поредното неглежиране 
на аграрната наука в България, въпреки нееднократните 
публични декларации на редица отговорни лица в държавата, 
че България е аграрна страна и земеделието трябва да се 
развива.  Питаме:  
- Как да се развива съвременно българско земеделие без 
земеделска наука в България?  
- Как ИРГР ще изпълнява поетите ангажименти според 
подписаната от България Конвенция за опазване на 
биологичното разнообразие и устойчиво съхранение на РГР, 
според която всяка Национална генбанка носи отговорност 
съхранението и използването на РГР в дългосрочен план?  
- Как ИРГР – Садово ще съхрани сортовете, създадени от 
учените в института и как ще създава нови такива, без 
необходимата работна ръка и техника?  
 - Как да работим на европейско ниво при положение че за 
ССА и институтите към нея участието в европейските 
програми за финансиране на проекти за създаване на 
иновации, за закупуване на оборудване и машини са 
недостъпни.  
- Как ИРГР – Садово ще съумее да изпълнява текущите си 
ангажименти по проекти към ССА и различни международни 
организации, при условията на поредното съкращаване на  
състава на работещите и  ангажиране на останалите с 
несвойствени за заеманите от тях длъжност дейности?  
- Защо официално от МЗХ е обявено съкращение от 10 %, а 
реално в поделенията на ССА  то  е 15- 16 %?  
 
 Ние, членовете на СО към ФНСЗ - КНСБ и работещите в 
Института по Растителни Генетични ресурси – Садово  



категорично възразяваме срещу поредния геноцид над 
българската селскостопанска наука и механичното и 
необмислено съкращаване на хора, което в никакъв случай 
няма да доведе до финансова стабилност в ССА, а напротив – 
води до напрежение между служителите и невъзможност за 
изпълнение на текущите задачи и  
 
 
НАСТОЯВАМЕ ЗА: 
 

1. Прекратяване на съкращенията на работещите в 
ССА; 

2. Изплащане на трудовите ни възнаграждения в 
пълен размер; 

3. Повишаване на работните ни заплати;  
4. Адекватна научна инфраструктура, отговаряща 

на съвременния ход на науката и технологиите; 
5. Създаване на отделно приоритетно направление 

„Селско стопанство и генетични ресурси“ към 
Фонд Научни изследвания;  

6. Приемане на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за ССА, който да гарантира развиване 
на ССА като независима и самостоятелна 
структура;  

 
 Приложение: 

1.  Подписи  на синдикалните членове в подкрепа на 
декларацията.  

 
 
08. 05. 2015 г 
Садово 


