
 
             

           На 9.07.2010 г. работещи  в Напоителни системи – ЕАД  от клонове в 
цялата страна се  събраха на протестен митинг пред Министерство на 
Земеделието и храните с искане за изплащане на дължими работни заплати. 
Протестът бе организиран  от Федерация на независимите синдикати в 
земеделието към КНСБ и Национална федерация “Земеделие и горско 
стопанство” към КТ Подкрепа. 
снимки на http://fnsz.org/index.php?a=gallery&i=7&s=1&x=10&lng=1
 
Причините, които породиха този протест : 

 неизплатени трудови възнаграждения по клонове от месец 
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. 
 
Ежегодната липса на достатъчно финансови средства  за изключително 
значимите дейности за успешното развитие на отрасъла - отводняване и 
напояване  в продължение на повече от десет години, доведоха дружеството 
до просешка тояга. 
Синдикатите непрекъснато са сигнализирали  изпълнителната  и 
законодателната власт за последствията  от водената по един и същ начин 
политика от всички управляващи  и на всички провеждани срещи са поставяли  
отговорно и професионално своите предложения за разрешаване на  
неотложните проблеми на НС ЕАД. В последната година  представителите на 
работниците и служителите  почти ежемесечно осъществяваха срещи със 
стопанското ръководство на дружеството и с екипа на МЗХ. От м.юли 2009.  
започна закъснението на изплащането на трудовите възнаграждения в почти 
всички клонове с 3-4 месеца. Социалното  напрежение растеше  и се 
нагнетяваше всеки месец , в два от клоновете в страната – Монтана и Хасково 
се обяви процедура за ефективни стачни действия. Решението за протестен 
митинг се взе на 28.06.2010г от представителите  на синдикалните 
организации от КНСБ и КТ Подкрепа към НС, които участваха в поредната 
среща с изпълнителния директор и неговия екип и на която   не се получи ясен 
отговор на нито един от поставените въпроси. Последваха протестни писма от 
колективите на клон Русе, Сливен, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, 
Монтана, Хасково, Перник, Пловдив и др. 
На 07.07.2010г. се проведе  пресконференция, организирана от Федерацията 
на независимите синдикати в земеделието към КНСБ и Национална федерация 
“Земеделие и горско стопанство” към КТ “Подкрепа” в централата на КНСБ, 
която бе широко отразена в медийното пространство: Национално радио, Дарик  
радио, БНТ, БТВ, Европа, МСАТ, Скат 2 и ежедневниците: Дума, Стандарт, 
Труд, Телеграф. 
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Проведеният протестен  митинг  на 9 юли пред МЗХ показа нашата единност,  
високо гражданско съзнание, добра организация, както и заявена  солидарност 
и  подкрепа на исканията от: 

 всички синдикални членове на ФНСЗ, работещи в Селскостопанска 
академия, НВМС, ИА «Борба с градушките», ИА «Селекция и 
репродукция в животновъдството», земеделските кооперации и пр.; 

 нашите партньори в страната: Национален съюз на земеделските 
кооперации в България, Българската асоциация на фермерите, Съюза 
на оризарите в България, Асоциацията на земеделските 
производители в България; 

 нашите синдикални партньори в сектор Земеделие от Румъния и 
Македония.  

 
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ 

 
 Лична среща с Министъра на земеделието и храните д-р 
Мирослав Найденов и неговия екип 

ang=1 , с изпълнителния директор на Напоителни системи ЕАД, 
г-жа Елица Попова, с директора на Дирекция Хидромелиорация 
към МЗХ, г-н Харизан Тамахияров; 

 Договореност за изплащане до края на месеца 31.07.2010 г. на 
дължимите трудови възнаграждения на работещи и 
служители  

 Ясен ангажимент за съгласуване със синдикатите на 
предстоящото преструктуриране на дружеството, както и 
решаване на въпросите на трудовата заетост; 

 Съвместни действия за осигуряване на целеви средства за 
ремонт и нормална експлоатация на хидромелиоративните 
съоръжения в Бюджета на Р България за 2011 г. 

 
Благодарение на организирания протестен митинг се повдигнаха не само 

социални и икономически искания, но привлякоха фокуса на общественото 
внимание върху драматичното състояние на хидромелиоративните системи в 
страната и върху всеотдайния, но оставащ встрани от дневния ред на 
обществото труд на работещите в тази система, които въпреки неизплащаните 
заплати работят ежедневно при непрекъснат режим на работа, за да 
предпазват население, земеделска земя, инфраструктура от наводнения и 
заблатяване.  

Проведеният протестен митинг постигна още един ефект – насочи 
вниманието на Правителство и законодателна власт върху проблемите на 
напоителни системи и ще допринесе за разрешаване на неотложните 
проблеми, както и да формира визия за ясна политика по напояването и 
отводняването в България.  

Участниците в митинга и последвалата среща с екипа на Министъра 
споделят убеждението, че този митинг е логично продължение и подкрепа на 
всички действия на Изпълнителния директор на НС ЕАД и МЗХ, защото само в 
социален диалог може да се търсят и намират ефективни решения на горещи 
въпроси.  

http://www.mzh.government.bg/NewsRead.aspx?newsId=20179&categoryId=1&lmid=56&lang=1
http://www.mzh.government.bg/NewsRead.aspx?newsId=20179&categoryId=1&lmid=56&lang=1
http://www.mzh.government.bg/NewsRead.aspx?newsId=20179&categoryId=1&lmid=56&lang=1

