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София                                                                         До 
                                                                                     Председателя на 
                                                                                     Синдикалната организация 
                                                                                     ФНСЗ- КНСБ 
 
     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Във връзка отново с липсата на финансиране от страна на държавата за 
извършването на отводняването и предпазването от вредното въздействие 
на водите и закъснението на работните заплати за период от два до три 
месеца Ви информираме за проведените вече срещи с Министъра на 
земеделието проф. Станков. 
Седмица след смяната на правителството заедно с ръководството на КНСБ 
поискахме спешна среща с новия министър на земеделието. (Приложено е 
писмото.) 
На 02.04.2013г. се проведе исканата среща с Министъра на земеделието 
проф. Станков, г-н Ангел Кинанов – директор дирекция „Управление на 
собствеността и държавното участие”, изпълнителния директор на НС ЕАД г-
н Стайко Ганчев и г-н Пламен Димиров – Президент на КНСБ, г-н Валентин 
Никифоров - вицепрезидент на КНСБ, Светла Василева, Маргарита Янчева. 
На проведената среща министър Станков бе запознат от синдикатите 
обстойно със ситуацията в Напоителни системи - липсата на финансиране от 
две години, закъснението на работните заплати, опасността от високите 
пролетни води от заливания и наводнения, големите разходи за 
електроенергия, непрекъснатия режим на работа. Светла Василева заяви, че 
ще настояват заедно с ръководството на КНСБ да бъде направена корекция 
на бюджета на МЗХ, както и отпусканите средства всяка година в рамките от 
8 до 12 милиона за обекти пряко да бъдат договаряни за Напоителни 
системи, а не да ги определят политиците и да ги изпълняват външни фирми. 
 Г-н Кинанов и г-н Ганчев коментираха възможността дружеството да стане 
оператор на всички активи на МЗХ, както и да се отделят дейностите 
отводняване и напояване.  
Министър Станков увери участниците, че познава ситуацията в търговското 
дружество и ще настоява започналите действия в последователност и кратки 
срокове да бъдат изпълнени.  
Да се надяваме че, след като ние проведохме среща с Министъра, а нашите 
колеги от КТ Подкрепа запознаха и обществеността с проблемите на 
дружеството, то най-после отговорните институции ще си свършат 
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задълженията. Крайно време е да се помисли и приложи трайно решение за 
дейностите на Напоителни системи. Само с протести и чести смени на 
ръководствата, каквито наблюдаме непрекъснато, няма как да се подобри  
състоянието на дружеството и на работещите. 
На всички е известно, че за да получи държавна финансова помощ 
дружеството трябва да бъде преструктурирано в държавно предприятие. За 
съжаление през 2012г., въпреки настояванията на Министерството на 
Финансите, през цялата година министър Мирослав Найденов не предприе 
необходимите действия да се преструктурира дружеството. В началото на 
2013 г. трябваше да се изготви  анализ на състоянието на НС ЕАД и да се 
направи предложение за разрешаване на възникналите проблеми. 
Затова още на 01.02.2013 г. от страна на ФНСЗ и след съгласуване с КТ 
Подкрепа, внесохме искане за провеждане на заседание на Отрасловия 
съвет за тристранно сътрудничество към МЗХ със заявен дневен ред, в който 
предложихме да ни бъде предоставена информация за бъдещия статут на 
дружеството и трайно разрешаване на дългогодишните проблеми. 
(приложено писмо) 
Надяваме се, че на предстоящата браншова среща във Велико Търново ще 
получим необходимата информация. 
 
                                                Със синдикален поздрав  
                                                                            Светла Василева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


