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Заседание на   Комисията по земеделието и храните към Народното събрание  - 
04.12.2014 г. - председател Румен Христов   

Обсъждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България – 
бюджет на МЗХ 

(откъси от стенограмата на заседанието 4.12.2014г) 
……………………………………………………………………………………… 
ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря. Да се ориентираме към приключване. Ще 
кажа и аз няколко думи. 
Вземам повод от казаното от професор Станков. Разбира се, като представители на 
земеделския бранш в България, всички искаме да имаме по-голям бюджет, но това е 
възможният бюджет, уважаеми колеги. Искам да Ви кажа, че ние от Реформаторския 
блок ще подкрепим бюджет 2015 година. Още повече напомням, че ние поставихме 
условие, че ние ще подкрепим бюджет 2015 г. само при положение, че той е широко 
балансиран в рамките на 3 процента. Защото, тази година, уважаеми представители на 
БСП и ДПС, ние направихме актуализация и влязохме в свръхдефицит 3,7, 
благодарение на вашия бюджет. Така че, да искаш е много хубаво. Въпросът е да 
мислим всички какво ще се случи с тази държава. Аз смятам, че изискванията на 
ИЕРЕМ 2 за покриване на критериите за еврозоната са много важни. Ние трябва да 
започнем да ги покриваме. И нашето условие е категорично следващата година да не 
надхвърляме трипроцентовия бюджет. Говоря за моята парламентарна група. 
Въздържам се от коментари по отношение на Агенция “Борба с градушките”, 
защото, ако започна да говоря, там ще бъда много краен. Този проблем виси, поне 
пред мен, от 1991 г., когато бях заместинк-министър по икономическите въпроси и 
всяка година се искат едни пари и се обяснява каква е ползата от тази агенция. 
Никой за тези 23 години вече не доказа ефекта от тази дейност. Спомням си само, 
че когато се коментираха неизползваните отпуски, те имаха натрупани отпуски за 
по 10, 12 години, при положение, че активните градубийни явления са от 15 май до 
15 август.  
Няма да кажа нищо и по отношение на Селскостопанска академия, защото и там 
ще бъда краен. Ще замълча, но може би следващата година ще говоря и по двете 
теми.  
Аз предлагам, след проведените дебати, да подкрепим внесеното от Министерство на 
земеделието предложение  за бюджет 2015 г. като между първо и второ четене ще се 
съобразим с предложението най-вече по отношение на осигурителната ставка. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Искам първо да кажа, че ние от Патриотичния фронт ще 
подкрепим документа, който ни е даден от министерството в този вид , в който е даден. 
Защото смятаме, че, ако в нашето селско стопанство не се започнат дълбоки реформи, 
ние ще продължаваме да се въртим в този кръг и няма как нашите майки и бащи да 
вземат по-големи пенсии, няма как да бъдат лекувани хората, заети в селското 
стопанство, ако те не са осигурявани. Разбира се, е тежък този въпрос, но тук искам да 
го свържа с новия програмен период, в който за земеделските производители е 
предвидена една такава мярка и всички я посрещнаха първо с много голям ентусиазъм 
тези 1250 евро, 1200 евро, те ще станат сигурно 600 или 700. Но аз предполагам, че като 
са залагани те са залагани именно в тази посока и те ще отидат изцяло там, ако хората 
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наистина искат да бъдат на светло и да бъдат регистрирани. 
Другото нещо, което искам да кажа е това, че има една връзка между работата в цялото 
това пространство с науката, която, както виждам в заложения план, спадат средствата, 
които са предвидени за наука и изследвания. Тук вземам малко думата на г –жа 
Бъчварова, но това е тревожно за мен. От друга страна, спрямо тази година става дума 
за едни 500 хиляди лева по-малко, смятам че, тъй като съм работил с научни институти 
и знам колко им е трудно да се включат в програмите, които предоставят - Програмата 
за развитие на селските райони. Много им е трудно да работят по тези програми. Освен 
това на научните институти им е много трудно да се възползват от плодовете на своя 
труд, тъй като законодателството не им разрешава това. 
В тази връзка искам да направя едно предложение. Искам да кажа, че независимо от 
това какви политически събития ще последват, от Патриотичния фронт ние винаги ще 
подкрепяме това нашето земеделие да се развие, защото няма нито една индустриална 
страна от днешните, която да не е развила преди всичко много здраво и яко 
земеделието си преди да тръгне да става индустриална страна.  
В тази връзка искам да обърна внимание на един такъв фактор. Не може 17 
милиона лева да са отпуснати за хидромилиорации и 15 милиона да са за заплати, 
като знаем какво се прави в този сектор. И тук е хубаво, че имаме представител на 
профсъюзите. Не може една група граждани да изнудват министерството да им 
плаща заплати и да няма никаква работа насреща. Аз идвам от избирателния 
район Сливен. И там мога да Ви кажа, че са плачевни нещата и в това отношение 
трябва да помислим заедно. Ние не можем да развиваме селско стопанство и да 
вървим по този път - група от граждани, добре организирани, които да дават 
малък ефект от работата си, а пък да искат непрекъснато заплати, защо не им 
били дадени заплати, пък без да бъдат питат какво са свършили. 
И последно искам да кажа, господин Грудев, дано да не се получи, през последните две 
години 2012 и 2013 ставаше така, че в последния час - дванадесет без пет- бяха 
издавани наредбите, за които има срок в Европейската комисия, Вие знаете - 31 март, за 
част от мерките това е крайният срок - единият път на 20-и, другия път на 12-и. Значи, 
тези изменения, тези наредби са много важни. Знам колко са претрупани Вашите хора, 
но те трябва поне един месец преди това да бъдат готови. Става въпрос за 
агроекологичните плащания за биологичното производство. Те трябва да бъдат поне, да 
не кажем на 1 февруари, но на 15-и, на 20-и февруари трябва да са готови. За да може 
да тръгне тази работа в тази посока, защото тя е критична за България и Вие знаете 
трудностите, с които е свързана. 
И на последно място искам да кажа, извинявайте че така дълго говоря, сега ще кажа 
нещо положително за Вас. Трябва трудът на хората, които се занимават с европейските 
програми да бъде подобаващо оценяван и той трябва да бъде заплащан, както се полага. 
Защото тези хора, особено в някои райони, примерно Сливен, това са едни мушички, 
едни жени, които работят денонощно и не получават никакви пари за тази своя работа, 
а пък на тях се крепи до голяма степен тези всички земеделски производители, които 
сега ги оплакваме и които много от тях работят успешно, имат доходи и се крият и не 
искат да плащат никакви осигуровки. Аз съм бил един от тях дето съм крил и не съм 
плащал достатъчно. И трябва да бъдат тези осигуровки в зависимост от това какво 
произвежда този човек. Да бъде наложено. В края на краищата не може ти да имаш 5 
хиляди декара земя, да получаваш 200 хиляди лева годишно, и да се осигуряваш на 420 
лева. Това не може да стане. Никъде го няма. Нали?  
Извинявайте още веднъж и пожелавам ползотворна работа отсега нататък на нашата 
комисия…………………….. 
………………………………………………………………. 
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СВЕТЛА ВАСИЛЕВА, КНСБ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа 
народни представители, уважаеми господа зам.-министри. 
Понеже няколко пъти тук се споменаха  “Напоителни системи”ще взема отношение и 
ще отговоря ,но  нека първо изразя   нашето становище относно бюджета на 
Министерството на земеделието. Що се отнася до това, което Вие току що  
коментирахте, бюджетът на Държавен фонд “Земеделие”, смятам че тази година може 
би ще бъдат доволни земеделските производители, защото доста завишен е бюджетът в 
сравнение с 2014 година. Искам да подчертая, че екипът на министерството винаги е в 
диалог със земеделските производители и успява да отговори на техните актуални 
искания и въпроси. Що се отнася обаче до бюджета на Министерството на земеделието, 
аз искам да кажа, че за поредна година ние приемаме един ограничен бюджет на 
Министерството на земеделието и естествено той ще бъде изключително труден не 
само за структурите на Министерството на земеделието, но и за министерския екип. 
Трябва да разчитаме на тяхната гъвкавост, на тяхното умение да могат да се справят. 
Защото само като го погледнем, това е всъщност бюджетът от 2014 плюс 
актуализацията и разходният таван е  227. Като извадим 15, 16 милиона за “Напоителни 
системи” оставаме пак с един изключително ограничен бюджет за министерството.  
Понеже  се споменаха  “Напоителни системи” държа да отговоря, уважаеми господин 
народен представител, предполагам  че Вие знаете и сте проследили последните  15 
години  от развитието на  “Напоителни системи”. Не мога да приема вашето изказване  
, че група граждани- работещи в дружеството, протестират, за да си получат заплатите. 
Тази група граждани години наред, поне 7, 8 години, получават своите заплати 
великденските на Коледа, а коледните на Великден. Така че, ако Вие смятате ,че може 
да се издържа едно семейство, което не получава 4, 5 месеца заплати, то  нека да си 
стои, да търпи и  да не реагира.Подчертавам обаче ,че за това състояние на дружеството  
вината не е в работещите, а е крайно време   да потърсим вината в управлението, в 
държавната политика. Защото всичко, което правят те, опазват вредното въздействие на 
водите и предпазват от наводнения земеделски земи, инфраструктура и население , а и 
да не забравяме ,че тези хидромелиоративни съоръжения са  публична държавна 
собственост. Така че аз не мога да приема тези обвинения към работещите в 
“Напоителни системи”. Не стига че изгонихме почти всички хидроспециалисти и сега 
има недостиг, а и трябва да търпим  при положение ,че  не получаваш работната си  
заплата. 
Връщам се обаче на фонд “Работна заплата”, който е намален наистина с 10 
процента,което веднага ще доведе до съкращения.  Но не само това ,тъй като много от 
Вас повдигнаха въпроса за специалистите които са  необходими и  работят в 
Областните  дирекции “Земеделие” редно е да кажем и откога не са увеличавани 
работните заплати  и не само при тях. Вие знаете ли, че 6   години са замразени 
работните заплати? От 2008 г.  на никой в структурите на Министерството на 
земеделието, които работят на терен в  не е повишена работната заплата, не с един лев, 
дори не и с 50 стотинки. На всичкото отгоре след като ги приравниха трудовите 
правоотношения към служебните правоотношения им взеха и процента прослужено 
време и с това не може да им се увеличи  макар и с малко работната заплата.  
 Ние винаги сме обсъждали с министерските екипи  през всички години   
оптимизациите на   числеността на персонала. Предполагам, че това също сега ще бъде 
представено пред нас, но аз бих искала, когато обсъждаме този въпрос, защото това 
неминуемо ще се случи ,тъй като видях в решенията на Министерски съвет , че отново 
е създаден съвет за административна реформа, много бих искала първо да ни бъде 
представена   една справка - След постановление № 129 от 2012 г. кой си е 
актуализирал работните заплати, защото това постановление дава възможност на 
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всички да бъдат актуализирани. Но бюджетите са ограничени. Но сигурно има 
актуализирани работни заплати в някои от администрациите. И сега молбата на 
синдикатите е като направим съкращения или, както го наричаме оптимизация на 
числеността, въпреки че  оптимизация означава няколко опции ,не само съкращения, 
бихме искали да се повишат работните заплати на тези, които работят на терен. Тези, 
които осигуряват  приходите  в  бюджета на МЗХ, за които Вие говорихте - дали са 161 
дали са 165 милиона, защото  точно на тези хора разчитаме  – действително това са 
обслужващите звена на земеделските производители. И крайно време е да помислим за 
тях. Затова аз искам да Ви кажа – подкрепете допълнителните средства, които иска 
Министерството на земеделието. 
А понеже Вие, господин председател  казахте, че имате крайни виждания за някои от 
структурите на Министерството на земеделието,дори  и за осъществяването  на тези 
ваши  крайните виждания за  провеждането на структурни  реформи са необходими 
средства и то много средства, а Вие ги нямате. Защото ако пак  формално подходим, 
механично съкратим без обстоен анализ мотиви и оценка , отново ще отчетем една 
неудачна реформа.  
И завършвам с това, което казва г-н Порожанов. Да, в отрасъла влизат страшно много 
пари. Над 7, 8 милиарда в този програмен период ,които приключва, може би и повече, 
но нито заетостта се е повишила, нито някои от тези 33 хиляди земеделски 
производители, за които Ви казах, че се осигуряват, не се осигуряват на повече от 241 
лева. Благодаря Ви. 
 


