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Б Ю Д Ж Е Т - 2023 
 
Искания за увеличение на работните заплати на заетите в системите 
на бюджетна издръжка в МЗм, ССА, НС ЕАД 
 
Министерството на земеделието, храните и горите осъществява 
държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, 
риболова и аквакултурите.  
Дейността на министерството  е насочена към: 

 гарантиране на хранителната сигурност; 
 повишаване на конкурентоспособността на българските 
селскостопански продукти в условия на членство в ЕС, 
осъществяване на единен контрол по хранителната верига за 
осигуряване на безопасност на храните и хуманно отношение към 
животните;  

 разнообразяване на икономиката и подобряване на условията на 
живот в селските райони;  

 създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския  и 
горския сектори; 

 превръщане на аграрната наука в основен фактор за устойчиво 
развитие на българското земеделие, чрез разработване на 
интегрирани научни проекти  в приоритетни направления; 

 създаване на условия за ефективно използване на научния потенциал 
и неговото развитие, повишаване качеството на научните 
изследвания в унисон с европейските приоритети в областта на 
земеделието, израстване в научната кариера и приобщаване на 
учените към Европейското изследователско пространство; 

 повишаване ефективността и разширяване на защитаваната от 
градушки територия; изграждане на съвременна система за 
наблюдение на неблагоприятни метеорологични явления чрез 
модернизация на съществуващите радиолокационни станции, вкл. 
изграждане на национална метеорологична радиолокационна мрежа; 

 създаване на условия за устойчиво, конкурентноспособно и 
екологично поливно земеделие посредством възстановяването, 
разширяването и модернизирането на хидромелиоративната 
инфраструктура; регулиране на дейностите по напояване, 
отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното 
въздействие на водите извън населените места. 
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Реализирането на държавната политика в областта на земеделието се 
провежда посредством структурите от системата на министерството, 
Селскостопанска академия, държавни предприятия. 
 
По време на всяка бюджетна процедура Федерацията  настоява не само за 
по-голям размер на разходи за персонал, но и за по-голям финансов ресурс, 
необходим за изпълнението на ключови политики, функции и 
отговорности на всички звена в системата на Министерството на 
земеделието. Спецификата на дейността на Министерството на 
земеделието налага в неговия бюджет да са включени и предвидени 
достатъчно средства за второстепенните разпоредители, както за 
администрацията, така и за изпълнителските и обслужващи звена на 
отрасъла, които в по-голямата си част са работещи на терен. 
 
Политиката по доходите  в ЗДБРБ за 2022г., приет от 47-ото Народно 
събрание на 25.02.2022 се изчерпи с увеличението на минималната работна 
заплата, увеличението на средствата за заплати и възнаграждения на 
изборните длъжности, на заетите в съдебната система, за които 
законодателно е регламентиран механизъм за формиране на 
възнагражденията, както и увеличение на заплатите на педагогическите 
специалисти. 
Бюджет 2022 замрази средствата за МЗм - както в разходите за персонал, 
така и в цялостните бюджети на всички структурни звена на 
Министерството. Това се отрази пагубно върху доходите и жизнения 
стандарт на работещите, а след отключването на галопиращата инфлация 
в системите се ескалира сериозно социално напрежение. 
В политиките по земеделие, които ние следим, единствено Напоителни 
системи ЕАД останаха относително спокойни, доколкото за тяхната работа 
по изпълнение на услугата за защита от вредното въздействие на водите 
(ОПВВ), бяха отпуснати 29 300 млн.лв., с което бяха удовлетворени и 
нашите искания. Тези средства са максимално допустимите , определени за 
компенсиране на тази услуга от обществен интерес.Осигуреният финансов 
ресурс от централния бюджет даде положителен резултат и при 
сключването на КТД в търговското дружество през м. април, с който се 
увеличиха работните заплати в дружеството с 15%.  
 
През м.юни се заговори за актуализация на бюджета, напрежението 
ескалира заедно с ръста на инфлацията, а търпението на всички работещи в 
структурните звена на Министерството се изчерпа и избухна в спонтанни 
протестни действия. Федерацията лидираше успешно процеса в тясна 
връзка и с подкрепа от страна на КНСБ. От една страна се организираха 
подписките, солидарни действия на протестната палатка на КНСБ, бе 
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обявена процедура на активни протестни действия, а от друга Федерацията 
водеше активен диалог и публично говорене за проблемите с доходите на 
работещите с ръководствата на засегнатите системи. Провеждаха се срещи 
с парламентарно представени политически групи, с народни 
представители, участие в пресконференции, участия в парламентарната 
комисия по бюджет и финанси и пр. 
Този синдикален натиск и усилия постигна ефект. След успешно 
проведената синдикална акция на 29 юни пред Народното събрание, 
настоятелните разговори с изпълнителната власт, участието на 
ръководството на ФНСЗ в заседанието на Комисията по бюджет и финанси  
към НС бяха осигурени  допълнителни финансови средства за увеличение 
на работните заплати в нашите системи през актуализирания бюджет - 
ИДЗДБРБ и с министерско постановление ПМС 180 както следва: 

 за Селскостопанска академия - 5 500 000 лв. 
 за МЗм – 6020 000 лв., в т.ч. за ИАБГ – 1780 000 лв. 
 за БАБХ – 9 000 000 лв.  
 ИАРА  -   400 000 

 
Можем да кажем със задоволство, че с получените допълнителни средства 
за втората половина на 2022 г.работните заплати във всички структурни 
звена на МЗм се увеличиха средно снад 20%, което беше и нашата 
синдикална цел. 
 
Като изхождаме от направения анализ и се основаваме на непрекъсната 
активна комуникация със нашия синдикален актив и поставените 
синдикални цели за последователен ръст на доходите ФНСЗ заявява 
своите искания към Бюджет 2023 в частта по политиките, свързани със 
земеделието и хранителната сигурност:   
 
1. За Министерство на земеделието 
Разходите за персонал в ЗДБРБ от 25 .02.2022 са 80 352 400, след 
актуализация от 05.07.2022 и ПМС 180/19.07.2022 са отпуснати 
допълнителни средства за шест месеца в размер на 6  020 000лв. Общата 
сума в Разходи за персонал за 2022г. е 8 6372 400 лв. 
За 2023г. средствата за персонал в бюджета на МЗм да бъдат увеличени 
със 18 милиона лева, което ще даде възможност за увеличение на 
работните заплати с 20 % на работещите на терен във второстепенните 
разпоредители, в т. ч. ИАБГ, ИАРА, РАЗ и пр.  
 
2. За Селскостопанска академия  
Със ЗДБРБ от 25.02.2022 и след актуализацията от 5.07.2022 трансферът от 
централния бюджет към ССА е 43 310 000лв.  
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За 2023г. да бъде  увеличен трансфера от централния бюджет за ССА  с 
10 милиона лв. Общият бюджет на ССА 53 300 000 лв. ще позволи 
увеличение на работните заплати с 20%.  
 
3. За Българска агенция по безопасност на храните 
Настояваме за допълнителни 18 млн. лв. в бюджета на БАБХ, с което ще 
се постигне 20% увеличение на работните заплати в системата.  
 
4. За Напоителни системи ЕАД – да бъдат гарантирани и отпуснати 29 
млн. лв.  
 
5. Общата сума увеличение за системите, обслужващи българското 
селско стопанство е 46 мил.лв., което ще даде възможност за увеличение 
на доходите на работещите през следващата 2023г. с 20 %. 
 
25.08.2022г. 
София 

Валентина Васильонова 
Председател ФНСЗ 


