
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 
 През последните години в резултат на системен недостиг на 
финансови средства работниците и служителите от „Напоителни 
системи” ЕАД са поставени в унизителни икономически условия, 
които уронват професионалното и човешкото им достойнство. 
 
 Провежданата държавна политика с ежегодно недофинансиране 
на дейността на дружеството е признак за неразбиране важността на 
бранша. 
 
 Отводняването и напояването са изключително значими за 
успешното развитие на отрасъл „Селско стопанство” – стратегически 
отрасъл за икономиката на България. 
 
 Липсата на превенции и недостатъчно финансиране на 
дейностите по поддържане на обектите за предпазване на вредното 
въздействие на водите – публична държавна собственост, 
осъществявана от търговското дружество „Напоителни системи” – 
ЕАД,  крие нови опасности. 
 
 Отпуснатите целево бюджетни средства в 2008 и 2009 г. 
предвидени за възстановяване и ремонт на хидромелиоративната 
инфраструктура за целите на поливното земеделие не бяха насочени 
към „Напоителни системи” ЕАД, а към случайни фирми. 
 
 Многократно сме сигнализирали в последните десет години 
както изпълнителната власт, така и законодателната за последствията 
от водената по един и същ начин политика от всички управляващи, а 
те са: 

- хидромелиоративни съоръжения, изградени в 60-70 години на 
миналия век в лошо функционално състояние; 

 
- разбита напоителна и отводнителна канална мрежа, която 

води до големи маси загуба на вода и крие опасности за 
земеделска земя и население; 

 
- язовирите потенциално опасни; 
- демотивирани работници и служители, поради нередовното и 

ниско заплащане. Квалифицираните специалисти масово 
напускат. 

 



Безспорно е необходимо да отбележим, че без квалифицирани 
работници и специалисти не може да се гарантира експлоатационната 
сигурност на съоръженията. 
 
 Ето защо с особена тревога, синдикалните организации към 
Напоителни системи ЕАД от КНСБ и КТ „Подкрепа”, поставяме за 
решаване следните искания: 
 

1. Категорично настояваме  за изплащане на дължимите 
работни заплати  в пълен размер до 31.07. 2010 година. 

 
2. Гарантиране  получаването на средствата-2932 хил.лв. 

съгласно договор за опазване от вредното  въздействие на 
водите  от 2009г. както и  изплащане на направените разходи  
от НС ЕАД  за безплатната поливка съгласно заповед на 
министъра на МЗХ 2009г. 

 
3. Да се предвидят целеви средства за нормална експлоатация на 

хидромелиоративните съоръжения в бюджета на Република 
България за 2011 година. 

 
4. Разумно решаване въпросите на трудовата заетост и най-вече 

запазване на необходимите специалисти, чийто труд е 
недооценен и получават ниско заплащане. 

 
5. Всички въпроси, свързани с предстоящо преструктуриране на 

търговското дружество следва да бъдат обсъдени и 
консултирани предварително със синдикатите. 

 
Проблемите не могат да бъдат решени единствено от 

ръководството на търговското дружество, дори и от готовността и 
разбирането на министъра на земеделието и храните и неговия екип. 
 
 При така създалата се критична ситуация, която не търпи 
отлагане  решаването на настоящите проблеми и най-вече бъдещото 
развитие на системата изисква неотложни спешни мерки, обсъдени и 
приети на правителствено ниво. 
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