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                                           С Т А Н О В И Щ Е  
От 

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 
       Относно: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
                                                             

Федерацията на независимите синдикати от земеделието подкрепя  
реформирането  на системата за борба с градушките. Считаме, че посредством  
преструктурирането на ИАБГ в държавно предприятие ще бъде осигурена не 
само ефективна защита от градушки, обхващаща земеделските площи на 
територията на страната, но също така и ще бъдат разкрити повече работни 
места, ще се осигури по-голям финансов ресурс, което ще доведе до по-
адекватно заплащане на квалифицирания труд на работещите в системата.  
 В качеството си на представители и защитници на правата и интересите на 
работниците и служителите от Изпълнителната агенция за борба с градушките 
сме силно ангажирани и заинтересовани предстоящите нормативни промени да 
гарантират и стабилност на трудовите правоотношения. 
Затова приемаме за правилно предложеното правно решение в §3 и §4 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Проекто-закона, трудовите 
правоотношения и преобразуваните служебни правоотношения  на работниците 
и служителите да бъдат уредени съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. Това 
законодателно решение е прието именно защото дейността се запазва в това 
държавно предприятие, което поема всички активи и пасиви на Агенцията. 
Следователно, налице е едно същинско правоприемство, което обуславя 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В 
БЪЛГАРИЯ 



необходимостта да бъдат уредени по подходящ начин и правоотношенията на 
висококвалифицираните специалисти, изпълняващи служебни  правоотношения. 

На лицата, които са в служебни правоотношения с ИАБГ се предлага 
писмено споразумение, страна по което, освен те са и органът по 
назначаване на закриваната агенция и изпълнителния директор на 
новосъздаденото предприятие, чрез което те преминават от  държавна 
служба в закриваната администрация в трудови правоотношения с 
новообразуваното предприятие при запазване на условията по акта за 
назначаване по чл.18 от ЗДСл, отразени в трудов договор с неопределен 
срок. 

Основания за тези предложения ни дават обстоятелствата, че не бива в 
никакъв случай да бъдат прекратени служебните правоотношения, което е 
свързано не само със заплащане на редица обезщетения, но и е предпоставка за 
загубване на специалисти, които трудно биха били заменени с нови хора, 
непритежаващи тяхната квалификация, специфични знания и умения. 
 

Предлагаме текстът на параграф 6 да бъде прецизиран, тъй като не е 
налице закриване на дейността на агенцията, а същата се преобразува в 
нова правно-оргнизационна форма. Следователно правоотношенията на 
двете категории работници и служители не могат да бъдат прекратени на 
посочените основания – именно чл. 328 ал.1 т.1 от КТ и чл. 106 ал.1 т.1 от 
ЗДСл. ИАБГ се влива в Държавното предприятие, а не се закрива. 
Посочените членове в § 6 на Проекта са приложими при закриване.  

Нежелаещите държавни служители да преминат на работа по трудови 
правоотношения в новото предприятие да бъдат освободени по реда на 
чл.106 ал.1 т.2 от ЗДСл, а нежелаещите работещите по трудови 
правоотношения по силата на чл. 123 от КТ преминават в новото 
предприятие до извършването на реорганизацията. 
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