
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В 
БЪЛГАРИЯ 

До Народното събрание 
До Министерството на земеделието и храните 
До Средствата за масово осведомяване 

 
ПОЗИЦИЯ 

на Федерацията на независимите синдикати от земеделието 
в подкрепа на протеста на работещите 

в Института по розата и етеричномаслените култури - Казанлък 
 

Възмущение, обида и гняв буди всичко, което се случва през последните 
дни в Института! Да „превземаш” със сила и натиск една научна организация и 
да демонстрираш силата на властимащия е крайно обидно и несправедливо - не 
само спрямо работещите в Института, но и към цялата общественост на град 
Казанлък, съпричастна към протеста в Института. 
Със съжаление констатираме, че усилията на кмета на град Казанлък, г-жа 
Галина Стоянова и нейния екип да потуши напрежението и намери компромисни 
решения, останаха напразни. Добре замислената и предварително обявената 
сутрешна среща в сградата на кметството за 4.12.2013г. с ръководството на ССА, 
колектива на Института, научните работници и синдикатите бе дълбоко 
опорочена. В заседателната зала се явиха всички поканени, с изключение на 
представителите на Академията и новоназначената директорка. Тяхното 
присъствие бе отклонено от внезапно пристигналата г-жа Живка Аладжова –
областен управител на Стара Загора - ведно с полицейско подкрепление на 
територията на Института. В отсъствието на почти целия колектив, с помощта на 
полицейски натиск, в сградата на Института бе въведена проф. Кръстева.  
Необяснимо за нас е поведението, както на областния управител, така и на проф. 
Кръстева, в една научна институция – храм на знанието - да се влиза с 
полицейска сила. Нима опазване честта и достойнството на  отделни личности са 
по-важни от честта и достойнството на работниците в тази структура на 
Академията?  
Още по-непонятно е решението на Ръководството на ССА при условие, че  не се 
приеме от колектива предложения  директор, Институтът ще промени своята 
правно-организационна форма т.е. ще бъде преобразуван в Държавно 
предприятие.  
Трябва ли заради една личност да жертваме емблемата на България?  
Настояваме ръководството на ССА да направи необходимото и в рамките на 
законовите разпоредби да разгледа и удовлетвори исканията на работници, 
служители и научни сътрудници.  
Призоваваме цялата синдикална и научна общност да подкрепи справедливите 
протести на работещите в Института по розата в Казанлък – емблемата на 
България - за да запазим и продължим повече от стогодишната му история!  


