
ОТВОРЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО 
 
До: 
 
Министър председателя на Р. България 
Г-н Б. Борисов 
 
Копие до: 
 
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 Д. Танева 
 
Областния управител на област  Шумен                  
г-жа Д. Иванова 
 
Председателя на Селскостопанска академия 
Проф. Т. Трифонова 
 
Президента на КНСБ 
Г-н Пл. Димитров 
 
Директора на Земеделски институт - гр. Шумен 
Доц. д-р А. Апостолов 
 
Председателя на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към 
КНСБ 
Г-жа Светла Василева 

 
ПРОТЕСТНО ПИСМО 

от СО на ФНСЗ към  КНСБ при Земеделски институт 
гр. Шумен 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Земеделски институт гр.Шумен e създаден през 2000-та година  чрез обединяване на три 
бивши научни звена – Института по биволовъдство, Института по захарно цвекло и Института по 
свиневъдство. През последните години ЗИ – Шумен се утвърди като център с научна, приложна и 
обслужваща  дейност в областта на животновъдството и земеделието за Североизточния регион 
на страната, с обща численост на персонала 59 щатни бройки. 

За ефективната дейност и постижения на научните работници от ЗИ - Шумен може да се 
съди от факта, че са били инициатори и ръководители на авторските колективи за създаване и 



утвърждаване на 7 породи и хибриди животни. В свиневъдството: Дунавска Бяла и линия CH  - 
Ландрас, хибриди Шумен 1 и 2 и Плевен 1; в биволовъдството – Българска Мурра; в 
овцевъдството – Синтетична популация българска млечна, а в областта на растениевъдството - 
22 сорта захарно, кръмно и салатно цвекло, 1 сорт суданка ”Ендже” и 2 сорта сорго за зърно – 
„Максиред” и „Максибел”. Предстои да бъде сертифициран и един сорт стевия. 

Научните работници и специалисти от ЗИ - Шумен участват активно и като консултатни  на 
неправителствени организации в областта на свиневъдството, биволовъдството и 
овцевъдството. През последните години са разработени и лицензирани от МЗХ 15 развъдни 
програми, 4 инструкции и един стандарт на основата, на които са издадени разрешителни за 
дейност на Развъдните Асоциации, съгласно Закона за животновъдството в Р. България. 

Едно неправилно управленско решение за отделяне на Експерименталната база от ЗИ – 
Шумен на фона на постоянно неадекватното финансиране на научните проекти, 
неиндексираните от 2008-ма година заплати, създават изключителни трудности в работата и 
пораждат социално напрежение. 

На 30 април 2015 г. работещите в ЗИ – Шумен получиха от Председателя на 
Селскостопанска академия проф. Т. Трифонова и Управителния съвет писмо с Изх.№ РД-
117/30.04.2015г. за 15,2 % съкращение и поредно намаляване на персонала. От 2008-ма година 
насам работещите в института намаляват от 78 на 59, което е на ръба на санитарната 
необходимост за извършване на научно-приложната дейност. Новата численост се определя на 
50 щатни бройки. Това решение е необосновано и неаргументирано от страна на УС на ССА. 
Вместо признание за нашата работа за месец април работещите в Института получиха 70 % от 
заработените от тях работни заплати. Докога и до къде ще затягаме коланите? 

Съгласни сме, че в системата на ССА е необходима структурна и организационна 
реформа, но тя не трябва да се провежда поголовно и за сметка на ефективно работещите 
научни звена.  

Ние, работещите в Земеделски институт – гр.Шумен, категорично възразяваме срещу 
унищожаването на селскостопанската наука и 
 
НАСТОЯВАМЕ: 
 
1. Да се преразгледат и аргументират направените разчети за съкращения в научните звена на 
ССА съобразно ефективността от тяхната дейност.  
2.Осигуряване на адекватни условия на труд и достойно заплащане на работещите в 
Селскостопанска академия. 
3.Изплащане на трудовите ни възнаграждения в пълен размер. 
 
Решени сме и на ефективни протестни  действия! 
Протестното писмо е прието на Общо събрание на работещите в ЗИ - Шумен 
11.05.2015 г. 
гр. Шумен 
 

*Приложение - списък с подписи на подкрепящите протестното писмо 


