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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От Колектива на Институт по овощарство, гр. Пловдив 
 

Относно: Унизителните условия в които работят научните 
работници и служителите в началото на 21-ви век – рестриктивен 
бюджет и липса на всякаква материална издръжка 
 
Институтът по овощарство, гр. Пловдив е национално представителен 

за страната ни. В продължение на 60 години, които ще честваме през 
настоящата година, е доказана неговата роля за развитие и укрепване на 
овощарската наука в България. За съжаление, финансовите условия, в които 
се налага да работи Институтът през 21-ви век, са повече от трагични. 
Утвърденият бюджет за 2012 г. бе получен през м. май. Необходимите 
средства за работна заплата до края на годината са 668053,18 лв., а според 
бюджета в параграф 01 – 01 са ни определени 498887,00 лв. Това показва, че 
работните заплати са заложени до средата на месец септември 2012 
година, или с други думи, сумата за заплати е намалена спрямо щатното 
разписание с 33,9 %. Независимо, че в изпълнение на Постановление № 29 
на Министерски съвет, от 14.02.2012 г., щатът на Института по овощарство, 
Пловдив бе намален от 113 бр. на 104 бр., спуснатият бюджет предполага да 
се намалят заплатите на щатните бройки, което е в нарушение на КТ. 
Съкращения на персонал вече не може да се извърши, тъй като сме под 
санитарния минимум и всеки служител и работник е ангажиран с повече от 
една дейност.  

Не по-малко важен е и въпросът за материалната издръжка. 
Средствата, отпуснати за извършване на научна и производствено–
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експериментална дейност са едва 128413,00 лв. за цялата 2012 година, като 
към 31.05.2012 г. извършените разходи са 118523,00 лв. Разходите са 
направени абсолютно целесъобразно, при спазване на изключително строга 
бюджетна дисциплина. Най фрапиращото в случая е, че съгласно утвърдения 
бюджет, до края на годината трябва да работим с 9889 лв., т.е. с по 1413,00 
лв. на месец. Това е абсурдно и невъзможно. В тази връзка, четири месеца от 
началото на годината работим в тежка обстановка – ежемесечни заплахи и 
спиране на ток, вода, телефони, интернет. Срамно е  да се работи и развива 
научна дейност при такива условия. В преписката, която се води между ССА, 
МЗХ, Администрацията на МС и Синдикатите, в отговора на д-р Цветан 
Димитров – зам. министър на МЗХ, от 25.04.2012 г. се посочва, че трябва да 
работим в съответствие с целите на Стратегия „Европа 2020”. В отговора от 
18.05.2012 г. на г-жа Соня Божикова – Началник на отдел „Приемна” на МС, 
се припомня, че през 2011 г. е приета „Национална стратегия за развитие на 
научните изследвания 2020”, в която е заложено изграждане на модерна 
научноизследователска инфраструктура, обвързваща образование, научни 
изследвания и иновации. Как да работим по тези Стратегии, при липса на 
елементарни условия за работа – спиране на ток, вода, телефони и 
интернет, никакво материално обезпечаване, заплаха от намаляване на 
заплатите?  

Отговорно можем да заявим, че сме направили максималното за 
оптимизиране на разходите и повече от това едва ли може да се постигне. 
Извършваме само неотложни минимални плащания – ограничени са 
командировките, силно са редуцирани участията  на научни сътрудници в 
конференции и научни форуми, направени са лимити на телефони и 
електрическа енергия, използват се стари резервни части от спрени от 
движение трактори и прикачен инвентар, не се купува работно облекло на 
работниците в базите , макар че има нормативни актове, които трябва да се 
спазват. Всички мерки за ограничаване на разходите са взети още в началото 
на годината, но повече от тези ограничения би означавало да спре работата 
в Института и да не се извършва никаква дейност. Най-страшното е, че 
липсата на средства спъва изпълнението на научноизследователските 
проекти, влошава поддържането на националния овощен генетичен 
фонд, селекционните материали и агротехническите опити. Това 
рефлектира и върху качеството на помощта, обучението и демонстрациите 
за фермери и производители. 

Въпреки получените собствени приходи и усилията, които полагаме за 
тяхното увеличаване, през СЕБРА не ни се одобряват никакви разходи за 
издръжка поради което сме поставени в патова ситуация. Или плащаме 
разходите през каса и по този начин нарушаваме ЗДБРБ, или затваряме 
института и прекратяваме дейността си като водещ научен институт в 
областта на овощарската наука. Не може да се изисква от нас да развиваме 
съвременна наука, да обучаваме фермери, да сключваме договори за 
международно сътрудничество и в същото време да нямаме ток и интернет за 



провеждане на изследвания, за съхраняване на ценни материали и 
консумативи, да работим в не нормална работна среда. 

Уважаеми господа, 
Очевидно е, че при тази тежка финансова ситуация пред която сме 

изправени е изключително трудно да се работи и да се постигат сериозни 
научни резултати. Апелираме за вашето съдействие относно спешно 
преразглеждане на бюджета на ССА, в т.ч., на Института по овощарство, 
Пловдив, за да можем действително да работим нормално, както подобава за 
една европейска държава, да дадем необходимото за просперитета на 
овощарската наука, у нас и в чужбина. Липсата на решение и намаляване на 
и без това срамно ниските ни заплати, ще доведе до протестни и стачни 
действия.  

 
Приложение: Подписка на служителите и работниците от Института по 

овощарство, гр. Пловдив. 
 
 
08.06.2012 г. 
Пловдив 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


