
Среща на председателите на синдикалните организации от” 
Напоителни системи” ЕАД към КНСБ и КТ”Подкрепа” с 

изпълнителния директор  на  НС - ЕАД 
 

Във връзка със създалото се напрежение сред работещите в системата, породено 
от забавени плащания на работни заплати и липса на средства за нормални условия за 
работа по искане на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и 
Браншовия синдикален съвет  на Напоителни системи се проведе среща  със  
синдикалните председатели  и изпълнителния директор г-жа Елица Попова  на 
11.03.2010 в гр.София. 

На срещата бяха поставени въпросите, свързани с: 
- неизплатени трудови възнаграждения за м.01/2010 за  цялата система и 

м.12/2009 г. в клон Русе и Видин; 
- липса на нормални условия за работа; 
- причини да не бъдат покрити направените разходи по договора за 

обществената поръчка за обекти от общонационално значение; 
- причини за отказа на Министерството на земеделието и храните да заплати 

разходите за изпълнена заповед на Принципала, по силата на която 
дружеството извърши безплатна поливка, за която плати ДДС; 

- необходимите  средства  за 2010 г.  за предпазване от вредното въздействие 
на водите; 

- неяснота за бъдещето на търговското дружество. 
Г-жа Попова бе информирана от синдикалните председатели за трудностите във 

всеки един от клоновете, усложнената обстановка от валежите и наводненията, липсата 
на средства за работа, работни заплати, социални разходи, както и за действията на 
новоназначените управители по клонове. Изразена бе загриженост, че поради липсата 
на средства няма как нормално да започне поливния сезон, клоновете разположени в 
Южна България трябва да подадат вода за напояване на оризарите не по-късно от 26.04. 
2010 г. Представителите на южните клонове настоятелно молеха да се отпуснат 
необходимите средства за ремонт на каналите за напояване, в противен случай тези 
средства, които получават тази година от оризарите догодина няма да постъпи нито лев 
в дружеството. 

Изпълнителната директорка  от своя страна  запозна участниците в срещата  с 
действията, които е предприела с Министъра на земеделието  и с Министъра на 
финансите и обеща всички да получат информация за последващите й срещи и 
резултатите от  тях  след 15.03.2010. 
Представителите на синдикатите  предложиха своята подкрепа и действия при условие, 
че ръководството  на дружеството не успее да извоюва необходимите средства. 
Отделно бяха направени следните предложения: 

1. В срок до 31.03.2010 г. на синдикатите да бъде предоставен анализ на 
заетостта в дружеството по квалификационни групи професии и минималния 
осигурителен доход стане минимална база за работна заплата. 

2. Информация за разплатени ½ от РЗ за м.01.2010 по клонове. 
3. Информация за направените застраховки на работещите в системата.  
4.Указания за възможностите  за начисляване на социалните разходи и 

ползването на ваучери при така създалата се финансова обстановка. 
На срещата присъства  Светла Василева – председател на ФНСЗ, която 

информира участниците в срещата за работата на Отрасловия съвет за тристранно 
сътрудничество към МЗХ, както и за направените предложения, които касаят НС –
ЕАД: 



- Да се подготви анализ на изразходваните финансови средства в размер на 26 
милиона от Бюджет 2008г. и бюджет 2009г.,  предвидени за възстановяване и ремонт на 
хидромелиоративната инфраструктура  за целите на поливното земеделие; 

- Периодична информация по изпълнението на бюджет 2010 г., както и за 
разплащането със старите задължения от бюджет 2009г.- неразплатените  средства по 
договор към НС; 

- Да бъдат включени представители на синдикатите в работните групи  към 
МЗХ, които са натоварени да изготвят стратегии с програми за управление  на отделни 
браншове от отрасъла /на хидромелиорациите /; 

- Спешно да бъдат разработени  125 и 126 мерки от Плана за развитие на 
селските райони/подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието и 
адаптирането на земеделското и горското стопанство- комасация и управление на 
водните ресурси/, както и да получим информация за  мотивиране на предложението 
едни от бенефициентите да бъдат Напоителни системи. 
 
Синдикалните представители подготвиха декларация от срещата, избраха стачен 
комитет и взеха решение за подготовка на стачни действия, които ще оповестят  след  
обещаната информация от изпълнителната директорка  на 16.03.2010 за резултатите от 
действията  и най-вече сроковете за  получаване на финансовите средства. 
 
 
 


