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И  С  К  А  Н  Е

ОТ  НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
НА КТ „ПОДКРЕПА“ И ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В
ЗЕМЕДЕЛИЕТО КЪМ КНСБ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Национално представителните синдикати на служителите и работещите в
Българска агенция по безопасност на храни настояваме за актуализация на бюджета за
2022 година на агенцията , който копира бюджета от 2021година и по традиция от
нейното създаване през 2011 година е крайно недостатъчен , за да изпълни тя
качествено своите функции.

Създадената през 2011 г. Българска агенция по безопасност на храните като
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на земеделието
беше грешка. Този акт обрече агенцията на невъзможност да изпълнява възложените ѝ
с множество нормативни документи български и европейски функции по комплексния
контрол на храните по цялата хранителна верига за гарантиране на тяхната безопасност,
а оттам и опазване здравето на българските и европейските граждани. От момента на
създаване на агенцията до днес включително и с действащият бюджет 2022 г.
политиката и бюджетната програма „Безопасност по хранителната верига“ е трайно
недофинансирана и това се доказва с нуждата всяка година утвърденият бюджет на
разходите да се актуализира.

Като приветстваме решителността на правителството и управляващото
мнозинство за възстановяване на държавният официален контрол върху храните на
Граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево и поддържаме нашата
дългогодишна битка за преобразуването на Българската агенция по безопасност на
храните в Държавна агенция първостепенен разпоредител с бюджетни средства към
Министерски съвет , което е част от коалиционното споразумение за съвместно
управление на Република България 2021-2025 и което се надяваме да стане реален факт
с актуализацията на бюджет 2022 година ,



Настояваме за приемане на следният актуализиран бюджет за 2022 г., който
да обезпечи ефективното изпълнение на бюджетна програма „Безопасност по
хранителната верига“ – 145 703 742 лв. в това число :

- Персонал – 69 560 400 лв. – увеличение на възнагражденията с 30 %
- Издръжка – 19 740 109 лв.
- Капиталови разходи – 20 953 860 лв.
- Администрирани разходи – 35 449 373 лв.

Към този момент агенцията има единствено функции за административно
обслужване и осъществяване на официален контрол съгласно чл. 2 от Устройствения ѝ
правилник, като изпълнява политиките в областта на безопасността на цялата
хранителна верига, определени от министъра на земеделието и няма самостоятелност
при вземането на решенията.

Това създава огромни трудности при изпълнение на функциите, отговорностите
и задълженията на агенцията. Последните са предвидени в нормативните актове, които
тя е задължена да прилага. Агенцията трябва да съгласува дейността си и със
становищата на Министерство на земеделието, което от своя страна води до забавяне и
затруднение на изпълнение на задълженията ѝ във времето. Статутът на агенцията към
момента /второстепенен разпоредител с бюджет/ поставя дейността ѝ в зависимост от
първостепенния разпоредител, което често води до недостиг на финансови средства,
необходими за изпълнение на функциите. Предложеният и гласуван бюджет от
Министерство на земеделието за 2022 година е копиран и без никакви промени бюджет
от 2021 година и това за пореден път не беше съобразено с предложенията на
ръководството на БАБХ.

Не на последна място е сериозният проблем с недостига на ветеринарни
специалисти и агрономи в резултат от изключително ниските работни заплати, които
получават работещите в Агенцията за полагания висококвалифициран труд. Въпреки
финансовите ограничения, налагани от години, плачевната материална база и ужасните
условия на труд, те работят при изключителна натовареност във високо рискова среда и
без застраховка „Живот“. Служителите на БАБХ са изложени на опасности от зарази,
подложени на психически стрес, като непрекъснато им се вменяват нови отговорности и
задължения. Като представители на тези служители настояваме най-после техният труд
да бъде заплатен достойно и те да се трудят при безопасни и здравословни условия,
което ще е предпоставка за гарантиране здравето на българските и европейските
граждани. Това може да се случи единствено чрез създаване на Държавна агенция по
безопасност на храни – първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Държавната
агенция ще позволи повишаването в ранг на тези служители, които изпълняват
официален контрол по цялата хранителна верига и ще отговори на високите
отговорности с които са натоварени.

Чрез създаването на единен орган, който да осъществява функциите по
комплексния контрол на храните по цялата хранителна верига за гарантиране на тяхната
безопасност, а оттам и опазване здравето на хората, ще се постигне независимост и
безпристрастност при осъществяване на този контрол. Ефективността от извършването
на този контрол е от съществено значение за опазване на общественото здраве. Вече
бяхме свидетели неколкократно на генериране на значителни икономически загуби в
резултат на появата и разпространението на болести по животните и растенията.
Необходимо е качествен превантивен контрол , а не последващ, който допусна
развилите се пандемии струващи милиони левове обезщетение на пострадалите
фермери.



В тази връзка следва да се има предвид, че горепосочените аргументи
съответстват на принципите, описани в съображение 9 от Преамбюла на Регламент /ЕО/
№ 178 / 2002 г. на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на
храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне
на процедури относно безопасността на храните, съгласно което :

„/9/ Необходимо е да се гарантира доверието на потребителите, другите
заинтересовани страни и търговски партньори в процеса на вземане на решения, който
стои в основата на законодателството в областта на храните, неговата научна основа,
структурите и независимостта на институциите, които отговарят за опазване на
здравето и други интереси.“

Трябва да напомним също в контекста на случващото се на ГППК Капитан
Андреево , че България е външна граница за Европейският съюз и това е засегнато в
Регламент /ЕО/ № 882 / 2004 г. на Европейският парламент и съвета на Министрите.
Този регламент изисква страните членки на Европейския съюз и особено тези по
външните граници на ЕС да разполагат с достатъчен ресурс за осигуряване на
необходимите по брой и квалификация персонал, както и други ресурси за
осъществяване на ефективен контрол по безопасността на цялата хранителна верига.
Ние няма как да изпълним европейските си ангажименти, без да бъде извършена
реформа, която да гарантира достойното заплащане на труда на персонала, работещ в
органа по безопасност на храните. Още повече тази реформа ще увеличи приходите в
Републиканския бюджет.

Или с изпълнението на коалиционното споразумение в частта за преобразуването
на Българската агенция по безопасност на храните в Държавна агенция по безопасност
на храните – първостепенен разпоредител с актуализиран бюджет за 2022 г. в размер на
145 703 742 лв. в пълна степен ще бъде постигната целта за създаване на единен
независим орган за осъществяване на ефективен официален контрол на безопасността
на храните по цялата хранителна верига. Единственият отговорен за неизпълнение на
този официален контрол ще бъде председателят на Държавната агенция, който ще носи
и цялата отговорност. Вече няма да има размиване и дублиране на функции и
отговорности.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

Време е да покажете на дело, че обещаната промяна към по-добро управление и
реална борба с корупционните практики в администрациите на бюджетна издръжка е
Ваш приоритет и ще докажете това с гласуването на актуализацията на бюджет за
Българска агенция по безопасност на храните който ние Национална Федерация
„Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и Федерация на независимите
синдикати в земеделието към  КНСБ предлагаме.

Достойните заплати и безопасни и здравословни условия на труд на работещите
в новосформираната държавна агенция по безопасност на храните първостепенен
разпоредител с бюджетни средства ще Ви гарантират комфортно управление през
следващите 4 години. В противен случай се гответе да посрещнете тяхното
недоволство, включително и чрез протести и други синдикални акции позволени от
българското законодателство.

С УВАЖЕНИЕ,



АНЕЛИЯ ИВАНОВА                                                    ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ
НФЗГС на КТ ПОДКРЕПА                                          ФНСЗ на КНСБ


