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     ДО 
 
     Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ 
     ВИЦЕПРЕМИЕР НА РБ и 
     МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 
     Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ 
     МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
     И ХРАНИТЕ 
 
     Г-ЖА ЕЛИЦА ПОПОВА 
     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР 
     НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД 
 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
 Браншовите синдикални съвети на „Напоителни системи” ЕАД към КНСБ     
и КТ „Подкрепа” се обръщат към Вас с настояване за незабавни спешни 
действия и намеса по повод на възникнало социално напрежение сред 
работещите от системата, породено от: 

- неизплатени трудови възнаграждения по клонове от м.март 
- липса на условия за нормално протичане на производствения процес; 
- непокрити направени разходи по договорите за обекти от 

общонационално значение; 
- неяснота за бъдещето на търговското дружество. 

 
Обектите за предпазване от вредното въздействие на водите /съгл.чл.10 /1/  

т.2; чл.13 /1/ т.3 от Закона за водите и § 4 /6/ от ПЗР на ЗВ са публична държавна 
собственост и е вменено на Министерството на земеделието и храните да 
изпълнява държавната политика за тяхната поддръжка с финансиране от 
държавния бюджет. 

В момента работят денонощно 76 помпени станции, които отводняват 
1 530 532 декара. „Напоителни системи” ЕАД поддържа 253 км Дунавски и 243 
км вътрешни предпазни диги; 3152 км са корекциите на реките и 170 язовира. 
От поддръжката на тези съоръжения зависи опасността от наводненията в 
страната. Високохуманната и общественополезна дейност,изпълнявана от 
работещите в НС е в защита не само на земеделската продукция, а и в интерес на 
цялото общество. 
 Отводнителните помпени станции край р.Дунав работят при непрекъснат 
решим и преустановяването им ще доведе до бързото покачване на нивото на 
подпочвените води на прилежащите земеделски земи, преовлажняване и 



унищожаване на земеделската продукция за милиони левове, нарушаване на 
инженерната инфраструктура.  
Никога не може да се предвиди колко вода ще дойде по р.Дунав, колко валежи 
ще паднат, колко ще трябва да се отводнява и до каква степен ще издържат на 
водната стихия дигите, които също денонощно се охраняват. 
Към 21.06. 2010 г. „Напоителни системи „ ЕАД има неразплатени задължения 
към доставчици над 950 хил.лв. в  т.ч. ел. енергия , горива вноски по лизинг за 
механизация; неразплатени трудови възнаграждения- 2017441 лв. 
 Повече от 10 години работещите в „Напоителни системи” ЕАД са 
проявявали разбиране и търпение към хроничното недофинансиране дейността 
на дружеството, вършейки професионално, съвестно и отговорно задълженията 
си. 
 В клоновете, където не се изплащат работни заплати от месеци наред, 
работниците са поставени в унизително положение – непрекъснато им се 
завеждат дела към Електроразпределение, В и К, Топлофикация и др. и са 
принудени да заплащат съдебни такси и лихви за непогасени задължения; 
отказват им медицинска помощ, заради невнесени  здравни осигуровки. 
 Търпението на всички е изчерпано, напрежението в колективите е 
огромно, а високите води на р.Дунав са „на прага” на домовете. 
 Средната работна заплата в търговското дружество е много  по-ниска от 
средната за страната, както и за отрасъла. 
 Всеизвестно е, че липсата на средства в „Напоителни системи” ЕАД се 
дължи на неизпълнението на договора за обществената поръчка от 2009 г, по 
който се дължат още 2 932 000 лева. 
 Не бива да отминаваме и извършените разходи от страна на дружеството за 
безвъзмездна поливка в изпълнение заповед на министър в размер на 5 291 107 
лева, с внесено ДДС 881 851 лева, извършена през 2009 година. 
 Всичко това е за сметка на неразплатени трудови възнаграждения, 
поставени в рискова ситуация население, земеделски площи, инфраструктура. 
 Като представители на държавата, се обръщаме към Вас, за съдействие за 
разрешаване на поставените по-горе проблеми, защото е по-ефективно да се 
намерят средства за предотвратяване на бедствия, отколкото да остойностяваме 
и компенсираме щети, нанесени от водната стихия. 
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