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ПРОТЕСТНА НОТА 
от  

работещите и служителите в Изпълнителна агенция „Борба с градушките”  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Обръщаме се към Вас във връзка със силно влошеното социално положение на 
работниците и служителите в структурата на ИАБГ. Писахме декларации, чакахме 
отговори, но за съжаление никой не обърна внимание на проблемите ни. 

 
След изпратенитена 27.05.2015 г. протестни декларации от работещите в структурите 

на ИАБГдо Изпълнителния директор г-н Николай Николов и Министъра на земеделието и 
хранитег-жа Десислава Танева, бе проведена среща на представителите на синдикалните 
организациис началника на кабинета на МЗХ г-н Любен Татарски и изпълнителния директор 
на ИАБГ. На срещата бе постигнато съгласие за търсене на решения на поставените въпроси, 
след което с нова декларация заявихме, че ако до 1 юли няма реална промяна на ситуацията, 
то ще пристъпим към ефективни протестни действия. Единственото, което бе изпълнено от 
нашите искания е изплащането на заплатите в пълен размер, без да има гаранции, че след 
м. октомври изобщо ще има заплати. И след това - пълно мълчание и никакви решения. 

Ние не можем да търпим повече тази незаинтересованост на 
отговорните за нашето положение. 



 
През последните осем години първостепенния разпоредител на финансови средства  е 

абдикирал от социалните проблеми на хората, служещи в този бранш. Липсва политика по 
доходите и компенсиране в някаква степен на инфлационните процеси. Отнети са ни всички 
социални придобивки. Тази икономия на финансови средства води към разпад на 
структурата и подлага на съмнение сигурността на граждани и земеделски производители. 

Фактите показват: 
• Трудът на работещите през последните години е силно подценен, а 

противоградовата дейност на Агенцията губи авторитета си в обществото. 
• С нищожното заплащане работещите и служителите от системата сме в графата 

„работещи бедни”, които изпълняват държавна политика и общественополезна 
дейност. За каква мотивация може да става дума, когато днес 75% от служителите 
ни получават възнаграждения в размер на минималната работна заплата? (За 
сведение от 2008г. до 2015г. минималната работна заплата се е повишила почти 
двукратно, а нашите заплати с нито лев). 

• Ниските работни заплати и подценяването на труда на работещите и служителите 
в системата са фактор, който спъва ефективността на Агенцията и води до 
изтичане на кадри. С тези параметри на заплащане и условия на труд не могат да 
се привлекат по-образовани и по-квалифицирани кадри, а се задържат главно 
кадри в силно напреднала възраст или със занижени възможности. 

• След като от трудовото си възнаграждение служителите не могат да издържат 
семействата си, те са принудени да търсят други алтернативи, за да осигурят 
екзистентминимумаза семействата си. 

• Условията на труд си остават същите– на ракетните площадки се живее в стари 
фургони насред полето,на места без електрозахранване и водоснабдяване – и имат 
малко общо с регламентираните по закон. 

 
И след казаното до тук заявяваме, че работата ни е отговорна, рискова, съчетаваща 

високи технологии и експертност и не може да се отъждествява с административна такава. 
Нашата мисия е да опазваме българската земеделска продукция от градушки, ние се грижим 
за сигурността на земеделските производители и на обществото. 

Дейността на ИАБГ е регламентирана с Инструкция № 4 от 16 юли 2010 г. за 
противоградовата защита в Република България (Обн., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г.) в 
съответствие с разпоредбите на ПМС № 44 от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във 
въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. 
(Обн., ДВ., бр.25 от 30 Март 2010 г., изм. ДВ., бр.32 от 19 Април 2011 г.) 

От 2008 година насам Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Борба с 
градушките“ (последно изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 18 октомври 2013 г.) е изменян 
неколкократно, като към 12.08.2008 г. числеността на ИАБГ е 823 щатни бройки, само след 
две седмици се правят съкращения на 100 бройки и към 29.08.2008 г. – 723 щатни бройки – 
ние замълчахме – ситуацията в страната беше тежка и трябваше да проявим търпение, 
към 13.11.2009 г. числеността е намалена на 598 щатни бройки – ние отново трябваше да 
бъдем търпеливи, а през 2013 г. общата численост на ИАБГ бе намалена до 593 щатни 
бройки, без да бъде намален обема на извършваната работа за целия период. 

В утвърдения за 2015 г. бюджет на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, 
разходите за персонал са намалени с 10 на сто спрямо същите за 2014 г. 
 ИА „Борба с градушките“ не може да извърши съкращение на длъжности съгласно 
определените щатни бройки в Устройствения правилник, като в същото време се запази броя 
на Регионалните дирекции и ракетни площадки, т.е. като се запази площта на защитаваната 
територия.  
 

 



Изискуемия минимум от персонал в ИАБГ е 758 щатни бройки (които са актуални 
към момента като 34 работници са назначени по ПМС 66), а по Устройствен правилник 
следва да бъде 593 щатни бройки.  
 
От тук става пределно ясно, че държавата не плаща за труда на 165 работещи и 
служители. За да работи системата на агенцията ефективно и качествено, останалите 
работници и служители поемат тази финансова тежест чрез своите минимални работни 
заплати. За всеки е ясно – с парите за 593 работещи и служители се издържат 
необходимите за работата 758 работещи. 

 
Уважаеми госпожи и господа  управляващи,  
 
Ние не можем повече да проявяваме разбиране! Търпението ни се изчерпа!  

Настоявамеза адекватно решение на проблема с числеността на персонала, агонията с 
работните заплати и условия на труд и искаме: 

 
1. Нормативно регламентиране на необходимия брой численост в Устройствения 

правилник на ИАБГ, съответстващо на нормалното функциониране на системата и 
обема и качеството на извършваната дейност. 

2. Увеличаване на унизително ниските работни заплати на работещите и 
служителите в системата на Агенцията.  
 

Уверяваме Ви, че ако в срок до 28.07.2015г. не получим отговор на поставените 
въпроси, ние работещите и служителите от ИА „Борба с градушките”от 28.07.2015г. 
започваме символични протестни действия по региони и командни пунктове, и ако и тогава 
не се изпълнят нашите искания, ще пристъпим към ефективни протестни действия.  

Дата: 21.07.2015 г. 

 

От името на работещите и служителите в ИАБГ: 

Евгений Иванов, Председател на Браншов синдикален съвет ФНСЗ-КНСБ 

Надежда Такиева, Зам. председател на Браншов синдикален съвет ФНСЗ-КНСБ 

 

За отговор:  
ФНСЗ,  
София 
Владайска №29 
Email: fnszbg@gmail.com 


