
До: 
 
Президента на Р Бьлгария 
Г-н Плевнелиев 
 
Министьр председателя на Р Бьлгария 
Г-н Б. Борисов 
 
Министъра на финансите 
Г-н В. Горанов 
 
Председателя на Комисията по Земеделие и 
храни Към Народното събрание 
Г-н Р. Христов 
 
Министъра на земеделието и храните 
Г-жа Десислава Танева 
 
Председателя на 
Селскостопанска академия 
Проф. Т. Трифонова 
 
Президента на КНСБ 
Г-н П. Димитров 
 
Копие до: 
Директора на Институт по фуражните култури 
Доц. д-р А. Кътова 
 
Председателя на Федерацията 
нанезависимите синдикати от 
земеделието към КНСБ - Г-жа Светла Василева 

 
 
Отворено протестно писмо до българската общественост, депутати и 

Граждани на България 

от синдикалните членове към Синдикалната организация на 

 Институт по фуражните култури - Плевен към ФНСЗ / КНСБ 

 
 

Уважаеми г-н Президент, 
Уважаеми г-н Министьр председател, 
Дами и господа 

 
Синдикалните членове към Синдикалната организация на Институт по фуражните 

култури - Плевен към ФНСЗ / КНСБ изразяваме своето възмущение и категорично 
несъгласие относно Писмо на ССА – РД-117/30.04.2015г. за промяна в числеността на 
персонала на ИФК и съкращение от 14.5%. 
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Институтът по фуражните култури води началото си от далечната 1954 г. , когато 
със заповед  №.4903 от 24 декември на Министерството на земеделието, е създаден 
Централен научно-изследователски институт по фуражите, със седалище в Плевен,  
със задача да организира и координира научно-изследователската дейност в областта 
на фуражното производство в страната. През своето развитие Институтът по фуражите 
извършва усилена изследователска работа с едногодишни и многогодишни житни и 
бобови фуражни култури,  тревни смески, в обектива на научните интереси влиза и 
подобряването на естествените мери и пасища. Работи по актуални въпроси, свързани 
с технологиите на отглеждане, прибиране, съхранение на фуражите, селекция на нови 
сортове и хибриди фуражни растения. Изследванията са концентрирани в три отдела, 
които оформят затворен кръг на фуражното производство: Отдел Селекция и 
семепроизводство на фуражните култури, Отдел Технология и екология на 
фуражните култури и Отдел Консервиране, окачествяване и използване на 
фуражите. Експерименталната работа се осъществява в 2 опитни полета, 
вегетационна къща, и 8 специализирани лаборатории. Производствената дейност 
обхваща две основни направления: растениевъдство и животновъдство. 

Предвиденото масово съкращаване на работниците и служителите води 
неминуемо до неизпълнение или частично изпълнение на залегналата в приетите на 
експертен съвет проекти цялостна научноизследователска дейност, както и на  
научните програми по национални и международни проекти. 
При осъществяване на така заложеното масово съкращаване в щата на ИФК-Плевен 
ще се стигне до: 

‐ Срив в производството на предбазови, базови и С1 семена от всички култури, 
които са необходими и търсени от нашите земеделски производители. 

‐  Срив в производството на разплодни животни, което на фона на драстичното 
намаляване броя на животните в страната е фатално за сектор животновъдство. 

‐ Унищожаване на генофонда от растения, които са национално богатство. 
‐  Невъзможност за разработване и внедряване на нови технологични решения.  
‐ Унищожаване на българската селекция в растениевъдството, което в условията 

на световна продоволствена криза е престъпление. 

 
Изразяваме своето възмущение, разочарование и категорично несъгласие 

относно поредните опити за затриване на аграрната наука в България, 
непрекъснатият стремеж към умишлено подценяване и омаловажаване на 
авторитета на целия научен колектив към ССА, към апетитите към имуществото 
на ССА и държавната земя и геноцида към аграрната наука, независимо от 
смяната на правителствата. Умишлената политика на правителствата за 
унищожаване на българската земеделска наука доведе страната ни до внасяне и 
доминиране на чужди сортове и хибриди, въпреки че независимо от крайно тежките 
условия на работа и мизерно заплащане, постиженията в селекцията и технологията 
на отглеждане на културите са високо ценени в национален и европейски мащаб. Нещо 
повече, широкото търсене на създадените сортове далеч надхвърля предлагането им 
предвид крайно недостатъчните финансови средства за семепроизводство. Тези 
средства са крайно недостатъчни и за пълноценното поддържане и съхраняване на 
събирания в продължения на десетилетия богат растителен генофонд от житни и 
зърнено-бобови едногодишни и многогодишни култури, както и за поддържането на 
животновъдната ферма. 

Факт е, че до месец май 2015 г. в Института не е преведен нито един лев за 
издръжка. Предстои спиране на ток и вода, а задълженията към други  
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институции, свързани с доставка на суровини за експериментално-
производствената база нарастват постоянно. 
 
Ние, синдикалните членове към Синдикалната организация на Институт по 
фуражните култури категорично не приемаме поредното механично съкращаване 
в системата на ССА и замразяване на работните заплати. Шеста поредна година 
ИФК-Плевен, както и прилежащите към ССА Институти са подложени на изпитание за 
оцеляване – без заложени средства за увеличение на работните заплати. Конкретно 
средната щатна работна заплата в нашия Институт се равнява на унизителните 
433 лв. Явно според МЗХ това е твърде високо възнаграждение и служителите в ИФК, 
както и в останалите Институти могат да се трудят и осигуряват насъщния в 
семействата си и при по-ниско заплащане – факт е, че за месец април персоналът е 
принуден да оцелява само на авансово заплащане. В  допълнение с повишаване на 
СРЗ в страната драстично намалява разликата и без това на крайно недостатъчното 
диференциране в заплащането между академичен състав, помощен състав, 
специалисти и др., което обезценява висококвалифицирания труд и създава сериозно 
социално напрежение. Резултат от ниското заплащане и липсата на млади 
специалисти и сътрудници. В отдел наука от общо 45 човека едва двама са на възраст 
под 35 години (4.4%). По отношение на размера на заплащането от общо 45 човека в 
науката - 19 броя са с минимална работна заплата, т.е. 42.2%. 

Необосновано ниското и унизително заплащане на научния труд, амбициите за 
масово съкращаване е знак за омаловажаване на професионалния и експертен 
потенциал на академичния състав, знак за УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
НАУКА.  

Срамно е, че целия Европейски Съюз залага на развитието на науката и 
иновациите за просперитет, а нашата държава – цели нейното унищожаване, въпреки 
че е приела развитието на българското земеделие като един от основните приоритети!  

Видно от  проекта на ПМС и предложените в него числа, в седем структурни звена 
на МЗХ  трябва да се извърши масово уволнение – от 12% до 21%, а в ССА -15%. Тук 
възникват редица въпроси: на какво основание, след като в ЗДБ на РБ са 
заложени 10% намаление на разходите за персонал; по какви критерии са 
определени тези звена и защо винаги трябва да „го отнася” ССА; защо в 
администрацията на  МЗХ не е предвидено намаление на числеността (от 
602 бройки : отново се запазват 602 бройки)? 

 
Синдикалните членове към Синдикалната организация на ИФК-Плевен към ФНСЗ 

към КНСБ призоваваме Държавата и съответните ръководни ведомства да  
проявят зрялост и предприемат съответните отговорни действия и мерки за решаване 
на  крайно наболелите проблеми в Аграрната наука. 
 
Настояваме за преустановяване на масовото съкращение на служителите, както 
и увеличение на средствата за работни заплати в Бюджет 2015г. на ССА, което ще 
доведе до повишаване доходите на всички работещи в системата на ССА! В 
противен случай заявяваме готовност на висока гражданска активност и 
отнасяне на проблемите към съответните комисии в Европейския съюз и 
българската общественост! 

 
 
Синдикалните членове към Синдикалната организация на ИФК-Плевен към ФНСЗ към 
КНСБ 
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Отвореното писмо е прието на Общо събрание на всички работещи в Институт по 
фуражните култури, Плевен. 
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