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отЧетен  доклад

за

дейността на Управителния съвет на 

Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието за 

периода 2007 - 2011 година

    
 въведение
 
 Уважаеми гости, 
 Уважаеми колеги делегати, 
 Уважаеми дами и господа,

 изминаха пет години от последния конгрес на ФНСЗ. Години на 
изпълнено с трудности и успехи ежедневие. Свидетели сме на из-
ключителната динамика на обществено икономическия и политиче-
ски живот в страната.
 Периодът на отчитане на дейността на Федерацията на незави-
симите синдикати от земеделието и нейните структури 2007 – 2011 
г. съвпада с управлението на две правителства  и с негативите на 
световната финансова и икономическа криза – драматични и трудни 
години.  в основата на дейностите и политиките, водени от кНСБ и 
ФНСЗ бе битката срещу всички негативни проявления - както на кри-
зата, така и на политическия живот - изразяващи се, за съжаление, 
доста често в немотивирани и необосновани в достатъчна степен 
намерения и предложения от страна на правителствата за измене-
ния в нормативната уредба, свързани с трудовите и осигурителните 
отношения.
 За нас това бе период на несигурност на работните места, не-
прекъсната оптимизация на числеността на персонала и финансова 
нестабилност на държавните търговски дружества. в тази сложна 
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и понякога агресивна към синдикатите и наемния работник външна 
среда трябваше да даваме бърз и своевременен отговор, да използ-
ваме адекватни стратегии и механизми. Залагали сме предимно на 
цивилизованите индустриални отношения на социален диалог воден 
с  толерантност  и добър тон.
 изминалите години се характеризират и с национални митинги 
организирани от кНСБ, ФНСЗ, БСС на Напоителни системи, с поре-
дица от фермерски протести. Федерацията следеше с тревога нара-
стващото напрежение в обществото на животновъди, млекопроизво-
дители и зърнопроизводители и подкрепяше чрез декларации тех-
ните справедливи искания за изплащане на субсидии и национално 
подпомагане. Не за първи път изразявахме недоволството и загри-
жеността си за  унизителното положение, в което е поставен отново 
селскостопанския производител и липсата на диалог с институциите, 
отговорни за провеждане на политиката в отрасъла. Политиците,  
носещи отговорността за българското земеделие и днес, 20 години 
след прехода не показаха, че са извели поука от горчивите уроци на 
непоследователната аграрна политика. Нито едно правителство не 
се обърна с лице към потребностите на българския селскостопански 
производител и днес пагубните резултати са налице. Подчертаваме, 
че години наред ФНСЗ алармираше обществото за погрешно про-
вежданата селскостопанска реформа у нас,  за националното преда-
телство,  което се извърши с българското селско стопанство. използ-
вали сме всички законови форми и инструменти за информиране и 
повишаване чувствителността на обществото към тези национално 
значими въпроси – от големите протестни акции 1992, 1994, 2002 
г. до опитите ни да установим и водим разумен социален диалог в 
отрасъла. Невинаги бяхме чувани и подкрепяни от партньорите ни в 
бранша,  което е белег за незрялата ни гражданска  солидарност.
 в тези условия дейността на органите и структурите на Фе-
дерацията беше затрудена, но действията ни  последователно 
следваха   изпълнението  на програмата и резолюциите, при-
ети на ХVІІ-тия редовен конгрес.
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I. обществено-икономическа обстановка. об-
ществено-политически и икономически пре-
дизвикателства

 През отчетния период икономическата обстановка  в страната 
беше коренно различна. Последните години в икономиката бяха 
белязани от неустойчиво развитие - икономическо оживление в пе-
риода 2006-2008 г., с ясен икономически растеж от порядъка на 5% 
за година, съпроводен с увеличение на работни заплати и пенсии, 
последвал  икономически застой в резултат на развихрилата се све-
товна финансова и икономическа криза, което задържа равнището 
на производството, доходите и заетостта.
 Световната практика показва, че продоволствените проблеми, 
които имат различна остротота и специфика за всяка страна в една 
или друга степен зависят от състоянието на собственото й земеде-
лие.
 Аграрният сектор е изключително важна част в българската ико-
номика, както по отношение на заетостта, така и по отношение на 
производството на стоки и услуги. въпреки че делът му в брутната 
добавена стойност на страната намалява – от 13,9% през 2000 г. до 
6,2% през 2009 г., то той е значително по-висок от този за еС–27. 
За селското стопанство 2007 година е изключително неблагоприятна 
поради сушата  и отчита силен спад в относителния дял на сектора в 
БвП   -  5,4 на сто.   
 в 2008 година аграрният сектор отбелязва най-голямо увеличе-
ние на физическия обем на БдС, създадена в икономиката на стра-
ната, успява да възстанови нивата си от предходните  години, отчита 
изключително добро пазарно положение и търговия, която доведе до 
ръст на относителния дял на сектора и той достигна до 7,6 на сто от 
БвП.  За 2009 година отрасъла отново отчита спад и реално пред-
ставлява 4,4 % от БвП.
 Създадената брутна добавена стойност (БдС) от отраслите на 
националната икономиката през 2010 г. възлиза на 60 646 млн. лв. 
(118 613 млн. евро) по текущи цени. Спрямо предходната година 
БдС нараства с 0,2% в реално изражение, като в аграрния сектор се 
наблюдава увеличение с 4,6% и в БдС представлява 5,4%,  бележи 
нарастване с 0,6 пункта спрямо 2009 г. 
 Значимо е участието на сектора във външнотърговския стоко-
оборт като аграрният износ показва устойчива тенденция на нара-
стване дори и в условия  на криза. За целия период на преход земе-
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делието винаги е отчитало положително външнотърговско салдо с 
изключение на 2007 година, когато поради сушата, производството 
беше на нивото на вътрешното потребление. През 2010 г. положител-
ното външнотърговско салдо е в размер на 943.6 млн. щатски дола-
ра. износът е основно от търговия със зърнено-житни, маслодайни 
култури и тютюн. инвестициите като разход за придобити материал-
ни активи, също са непостоянна величина и са недостатъчни за раз-
витието на отрасъла.
 Членството на страната в еС превърна ОСП в решаващ фактор 
за развитието на българското земеделие. Това даде стабилност на 
политиката и икономическата среда, но при конкретните условия в 
страната открои и някои нови проблеми:

 { Слаб административен капацитет, непозволяващ пълно усвоява-
не на средствата в подкрепа на земеделието;

 { Неравна подкрепа за отделните подсектори, предизвикваща 
структурни несъответствия;

 { Задълбочаващи се структурни слабости на българското земеде-
лие (полярна структура и липса на динамичен сектор от фамил-
ни стопанства), намаляващи конкурентоспособността на сектора 
на европейския пазар;

 { Неконкурентен хранително-преработвателен сектор, неприспосо-
бен към пазара и особено към нарасналата роля на търговските 
вериги;

 { Липсата на утвърдени брандове и марки на  качествени земедел-
ски продукти;

 { Слаба конкурентноспособност на животновъдството, особено на 
млечното говедовъдство;

 { Отлив на работна сила към градовете и чужбина поради ниски 
доходи;

 { Ниско ниво на квалификация и образование, неотговарящо на 
нуждите на икономиката;

 { Западащи селски райони и общности.
 
 Аграрното производство e свързано с рационалното използване 
на най-важния природен ресурс – земята. 
От общата територия на България земеделската площ заема 57,4%, 
докато в еС тя е 41,0%, т.е. природните ресурси на страната са 
благоприятна предпоставка за успешното развитие на аграрния от-
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расъл. използваемата земеделска земя (иЗП) е 3 620 900 ха и е раз-
пределена в около 358 хил. стопанства. Над 13 хиляди земеделски 
сотопанства са без иЗП.
 дейността на синдикатите в областта на икономическата поли-
тика беше най-ярко изразена през първото тримесечие на 2010 г, 
когато социалните партньори интензивно преговаряха и постигнаха 
консенсус по антикризисен пакет от мерки, приет на 31.03.2010 г. с 
решение на мС и съдържащ 59 консенсусни „мерки за подкрепа на 
фиска, бизнеса, заетостта и домакинствата”. две от предложените 
мерки, касаеха отрасъл Земеделие и бяха насочени към изграждане 
на публични регистри за държавно и общинско имущество, отдадено 
под наем; земеделски земи от държавния и общинския поземлени 
фондове и сключените арендни договори; разработване на промени 
в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните дого-
вори, а именно предлагане на 900 000 дка за авансово платена дъл-
госрочна аренда и продажба на 100 000 дка чрез публичен търг.
 в деня на приетото постановление Федерацията  заедно с АЗПБ 
излезе с обща декларация против продажбата на държавната земя.
На  заседание на ОСТС  към мЗХ  по искане на ФНСЗ бе предоста-
вен пълен отчет от страна на дирекция «Поземлени отношения» към 
мЗХ относно изпълнението на горепосочените мерки. На заседание-
то на Отрасловия съвет ръководството на ФНСЗ заяви, че периодич-
но ще иска информация за реализацията на предложената програма 
за изпълнение.
 Направеният в края на годината синдикален прочит установи, че 
изпълнението на мерките е твърде противоречиво и не бе постигнат 
очаквания ефект. 
 Особено проблематична се оказа реализацията точно на мерките 
от икономически характер, като тези за подкрепа на фиска и на мерки-
те за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата.
 Само частично се реализира едно от най-важните решения за 
възстановяване на финансовата дисциплина в държавата, а именно 
изплащане на просрочените задължения на държавата към бизне-
са. Създаде се механизъм на разплащане чрез Българска Банка 
за развитие, но голяма част от задълженията не бяха изплатени в 
уговорения срок - до края на първото полугодие на 2010 г., а самите 
плащания бяха със 7% по-малко. По този начин бяха разплатени и 
задълженията на държавата към Напоителни системи еАд. За съжа-
ление получените средства не бяха достатъчни, за да покрият неиз-
дължените работни заплати в дружеството, вследствие на което се 
засили социалното напрежение и се стигна до протестни действия.
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II. заетост, доходи, работна заплата
 Значението на сектора за националната икономика е още по-
важен по отношение на заетостта .в  селските райони заетостта на 
работната сила се създава предимно в селското стопанство. Факт е, 
че селото живее, когато има работеща производствена структура.
За съжаление структурните промени в отрасъла протичат бавно и 
не водят до увеличаване на икономическия потенциал, нито до по-
добряване на пазарната ориентация на земеделските стопанства. 
Земеделските стопанства, анкетирани по време на преброяването 
през 2010г., са 371 100, което представлява намаление с 44% спря-
мо броя на стопанствата, изследвани през 2003г. Намалението се 
запазва особено в последните години. извадковите изследвания на 
структурата на земеделските стопанства през 2005 и 2007 години по-
казват, че броят на стопанствата намалява с 19,7% през 2005г. спря-
мо 2003 година, със 7,8% през 2007 спрямо 2005 година и с 24,7% 
спрямо 2007 година. Стопанствата на физическите лица, упражня-
ващи дейност в отрасъла са 363 700 или 98% от всички стопанства, 
следват стопанствата на търговските дружества -1%, на едноличните 
търговци - 0,6%, кооперациите са около  0,3% и други стопанства –
около 0,1%.

Фиг.1: Брой земеделски стопанства в България
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Фиг.2: Разпределение на земеделските стопанства според юриди-
ческия им статутброй земеделски стопанства  в България

 в структурно отношение българското земеделие се характеризи-
ра с полярно групиране на стопанствата с определена специализа-
ция – от една страна голяма група малки стопанства, главно в живот-
новъдството и градинарството, и от друга, сравнително малобройна 
група едри стопанства от зърнопроизводството и някои индустриални 
култури. Структурната политика в земеделието следва да подкрепи 
приоритетно създаването на широк сектор от жизнени фамилни сто-
панства като основа за устойчиво производство. Такава политика не 
само ще създаде предпоставки за стабилизиране на земеделското 
производство, но и ще допринесе за развитие на  селските райони.
 По данни на Агростатистиката към министерството на земедели-
ето и храните, мЗХ, през 2010г. в посочените по-горе 371 100 земе-
делски стопанства  са заети 751 700 лица, като относителния дял на 
семейната работна ръка е 92.8% или 697 400 заети лица. вложилите 
труд в земеделието като платена работна ръка са 54 300. Трудът на 
сезонните работници в сектора възлиза на 24 хиляди годишни работ-
ни единици, равняващи се на 24 000 заети на пълен работен ден.
Общо намалението на заетите лица в земеделските стопанства спря-
мо 2007г е с 20,8%. Фиг.3
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 Броят на заетите лица на пълен работен ден в земеделието ряз-
ко намалява. От общо заетите 751 700 лица, 394 100 са упражнявали 
труд на пълен работен ден, от които 343 100 са семейна работна 
ръка. 
 Основната част от семейна работна ръка е заета в нископро-
дуктивни полупазарни стопанства  с ограничени възможности за 
внедряване на нови технологии и ефективно използване на селско-
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стопанската техника. Структурата на заетите по възраст в селата е 
също неблагоприятна. Общо 61% от заетите лица са на възраст от 
35 до 64 години. в земеделските стопанства 9,8% от заетите лица 
са на възраст между 15 и 34 години, а 29,2% са лица над 65 години. 
Спецификата на селскостопанското производство и ниските доходи 
не стимулират задържането на млади хора. Причините  са много и 
разнородни, но като че ли основните се свеждат до особеностите 
на земеделското производство, ниските доходи, неблагоприятните 
условия  на труд, както и условия на живот в  селските райони, които 
далеч не удовлетворяват разбиранията и потребностите на младия 
човек. 
 Близо 44% от работната сила в селата е с основно и по-ниско 
образование ,около 8% от нея е със средно и висше образование. 
Управлението на отрасъла е поверено предимно на възрастни хора 
без аграрно образование, само 3% от управителите са със средно 
или висше образование. Фиг.4
 въпросът за доходите както на земеделските производители така 
и за работниците и специалистите  от обслужващите и изпълнител-
ски структури на мЗХ, които сериозно ни отдаличават от европейски-
те е един от най-важните въпроси на аграрната политика.
 Необходимо е да отбележим, че на фона на силно ограниченото 
финансиране на икономиката, като цяло, в аграрния сектор има при-
лив на средства – европейски субсидии, национални доплащания, 
схеми за подпомагане, европейски фондове и програми. Подалите 
заявления за подпомагане за директни плащания на площ земедел-
ски производители от 79 053 за 2007 г. са се  увеличили през 2010 
година,  като са се регистрирали 120 хиляди земеделски производи-
тели.
 Независимо, че всяка година финансовия ресурс предназначен 
за отрасъла се увеличава, все още подпомагането на българските 
земеделски производители е съответно на 50% за 2011г. и 60% за 
2012 г. от размера на подпомагането с директни плащания на земе-
делските производители от старите държави–членки на еС.  
 Наблюденията от приложимостта на механизмите на ОСП – под-
помагането с директни плащания в изминалите четири години показ-
ват, че 78% от финансовите средства се усвояват от едва 3,4% от зе-
меделските производители, а дребните земеделски производители - 
зеленчукопроизводители, животновъди, картофопроизводители и пр., 
които  представляват голяма част от производителите, са оставени 
на втори план и се лишават от полагащите им се достойни средства. 
диференциацията между едрите и дребни стопанства задълбочава 
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и двуполюсният модел на земеделските структури, който става все 
по-ясно изразен. едрите стопански структури акумулират значителни 
доходи и разширяват икономическите си граници. Получаването на 
директните плащания ще даде възможност на едрите стопанствата 
(специализирани в монокултурно земеделие - предимно зърнени 
култури и слънчоглед) да се развиват дори в по-широки граници от 
средните за еС. (Това е в разрез със целите на общностната земе-
делска политика.) Липсата или незначителната финансова подкрепа 
за дребните и средните производители ускорява протичащите проце-
си към намаляване на броя на дребните стопанства, независимо от 
тяхната специализация и осигуряването на заетост за повече хора. 
Най-чувствително е редуцирането на броя на смесените стопанства 
– тези, в които се отглеждат интензивни култури и преживни животни. 
Тази тенденция е пагубна по отношение на заетостта и работните 
места в земеделието и предпоставка за понижаване на качеството 
на живот и обезлюдяването на селските райони, а социалното изме-
рение (и кохезията, която бюджета трябва да гарантира) е повече от 
видно. Необходимо е да се усъвършенства или диференцира меха-
низмът на директните плащания, така че стопанствата от различните 
подотрасли да получават равностойна подкрепа на занятието си 
и доходите. Преобладаващият брой от земеделските стопанства в 
нашата страна са с по-ниска ресурсна осигуреност, икономически 
потенциал и ефективност, което ги прави неконкурентни на общия 
европейски пазар, но те пък изпълняват важна социална функция за 
поддържане на ресурсите в регионите. 
 Затова и подпомагането в отрасъла с европейски средства, на-
ционални схеми и  доплащания в периода след 2004 г., изразяващо 
се в сериозен ресурс - няколко милиарда лева не успя да преодолее 
основни недостатъци в българското земеделие  и най вече отражени-
ето им в структура, заетост и доходи.
 всеизвестно е, че земеделието е сектор осигуряващ традицион-
на заетост, но за съжаление няма ясен конкретен инструментариум 
и стимул за запазване на работните места, създаване на нови и 
най-вече ограничаване злоупотребата от страна на фермерите за  
наемането на работна ръка без трудов договор (така наречената 
несигурна работа и принос в сивата икономика), особено в активния 
сезон.
 Независимо от това, че заетостта и качеството на работните мес-
та бе основен наш приоритет, не успяхме да се преборим със сивата 
икономика, със социалния дъмпинг и ниската цена на работната 
сила. Това се оказа решаващ фактор за ниския жизнен стандарт на 



Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на ФНСЗ 

14

населението, високия дял на домакинствата, живеещи под абсолют-
ната линия на бедност и в условия на социално изключване. Сивият 
сектор се оказа изключително устойчив и почти всички опити да бъде 
редуциран, включително и чрез т.нар. „стимулиращи механизми” за 
излизане на светло, останаха неуспешни.  За нас, като синдикат, 
това явление има крайно негативни социални последици и ефекти и 
неглижирането им от страна на правителството води не само до вло-
шаване на икономическата среда, но и до ерозия на социално-осигу-
рителните системи.
 данни на официалната статистика ясно подкрепят горепосочени-
те изводи, а те са: наети по трудов договор – регистрирана заетост в 
селско, горско и рибно стопанство са 58 948,   от тях в обществения 
сектор са 12 744 души, а в частния сектор са 46 204 души. Фиг.5
От общо 120 хиляди регистрирани земеделски производители, съ-
гласно наредбите, за пенсия се осигуряват едва 35 850 души (2010г.), 
като тенденцията от 2005 г. до днес е с променлив характер:  28 216 
земеделски производители и тютюнопроизводители са се осигуря-
вали през 2005 г., за 2009г. те са нараснали на 43 902 души, а нама-
лението за 2010 г. е следствие  от промяната на мОд, въведена от 
2010 г. за самоосигуряващите се земеделски производители
 Анализирайки приведените по-горе статистически данни за зае-
тостта в селското стопанство, можем с тревога да заключим, че учас-
тниците в осигурителната система са едва 89 850 или 12% от общо 
заетите в отрасъла (751 700) или 23% към заетите на пълен работен 

Година

Брой наети 
по трудови и 
служебни пра-
воотношения в 
отрасъл селско 
стопанство

Средна работ-
на заплата за 
отрасъл селско 
стопанство, 
СрЗ в лева

Средна ра-
ботна заплата 
за страната,
СрЗ в лева

Процентно 
съотноше-
ние на СрЗ 
в отрасъла 
към СрЗ за 
страната, %

2007 65237 305 431 70,8

2008 65580 393 393 76,2

2009 67502 440 609 72,3

2010 58948 492 648 75,9

2011 /III 
тримесечие/

65545 539 693 77,8

Фиг. 5: Брой заети и средна работна заплата в сектора и за стра-
ната по години
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ден (394 100 души). 
 Стоковото земеделско производство, осъществявано при съвре-
менните и още повече при бъдещите пазарни условия е немислимо 
без радикална промяна на условията  за формиране на трудовия по-
тенциал в земеделието. 
 икономическото състояние, основните проблеми и предизвика-
телства на сектора стоят пред всички нас и най вече пред работещи-
те  в обслужващите и изпълнителските звена на  отрасъла  - наши  
синдикални членове.
мЗХ е една от водещите държавни институции, която изпълнява 
редица ангажименти към еС, особено тази с осъществяване на Об-
щата селскостопанска политика у нас. именно под неговата юрис-
дикция са структурите, които осъществяват качествен и навременен 
контрол на храните и на произведената земеделска продукция, в 
съответствие с европейските стандарти за безопасност и сигурност, 
както и тези, които защитават земеделските площи и предотвратяват 
вредното въздействие на природни бедствия и болести. всички тези 
звена са с приоритетно значение не само за отрасъла, но и за иконо-
миката на страната.
 Федерацията ежегодно в становищата си при обсъждането на 
проекта на Закона за държавния бюджет е настоявала за заделяне 
на необходимите средства, които да  отразяват реалните потребно-
сти на ведомството за  да са достатъчни за изпълнение на поста-
вените държавни задачи като и за увеличение на всички работни 
заплати. За съжаление в периода 2006 - 2011г. се наблюдава на-
маление на субсидията, което в 2009г. стигна 50%. всички звена и 
структури на мЗХ разполагаха с недостатъчен финансов ресурс за 
реализиране на тяхната политика, а ограниченият размер не увели-
чава приходната част. Непрекъснато подчертавахме, че спецификата 
на дейността на министерството на земеделието и храните налага в 
неговия бюджет да са включени/предвидени достатъчно средства за 
второстепенните разпоредители, които в по-голямата си част не са 
администрация, а изпълнителски и обслужващи звена за отрасъла, 
голяма част от които генерират приходи, и за които в определени аг-
ротехнически периоди е необходимо да бъдат  извършени значител-
ни разходи.
 Замразяването на заплати, нерегулярното изплащане на финан-
совите средства по национални схеми и мерки от фонд Земеделие, 
както и слабото усвояване на европейските средства от Програмата 
за развитие на селските райони,  определят нежеланието за работа в 
отрасъла.



Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на ФНСЗ 

16

 рестрективната политика генерира много проблеми и трудности, 
както и социално напрежение, породено от ограничени средства за 
работни заплати, издръжка, капиталови разходи, забавяне на струк-
турни реформи, липса на средства за изплащане на обезщетения 
при пенсиониране и съкращения, неспазване на законодателни раз-
поредби.
 Независимо, че се намаляваха разходите за издръжка, намале-
нието на приходите в държавния бюджет всяка година сериозно за-
труднява дейността на „Напоителни системи” еАд, дП ”кабиюк”,  
 Селскостопанска академия, изпълнителна агенция „Борба с гра-
душките”, Българската агенция по безопасност на храните, и др. Още 
по-голяма е неяснотата за 2012 г. за посочените по-горе структури и 
търговски дружества.
 За съжаление сред изброените политики, провеждани от мЗХ и 
заложени в проектобюджета за 2012 г. липсва „Хидромелиорации”, 
което означава, че и в този бюджет не са предвидени средства за 
поддръжка на обектите за предпазване от вредното въздействие на 
водите, а те се стопанисват и подържат от Напоителни системи еАд, 
представляващо публична държавна собственост, с вменени държав-
ни отговорности съгласно Чл. 13 т.3 от Закона за водите. При липса 
на бюджетно финансиране отводняването на 1 530 532 дка земедел-
ски земи ще бъде невъзможно и естествено спряно. Това неминуемо 
води до заблатяването им още през първата година, а без поддръж-
ката на съществуващите диги и корекциите на реките сме в сериозен 
риск след две три години всеки по- нтензивен дъжд да причинява 
преливане на реките и каналите и наводнение в предпазваните 1 662 
000 дка населени места, земеделски земи, пътища, железопътни ли-
нии и друга инфраструктура. При условие, че се извършва, то отново 
ще става както години наред за сметка на трудовите възнаграждения 
на работниците и служителите. Продължаваща е тенденцията в от-
расъла най-ниско платените работници и служители да кредитират 
държавата  най-ниско платените работници и служители.          
 Програмираните за 2012 година с над 2 милиона лева намалени 
разходи за заплати и други възнаграждения в системата на мЗХ от-
ново будят тревога и потвърждават поредното свиване числеността 
на персонала, без да е ясно в кои структурни звена и колко  човека. 
 извършваното през годините няколкократно оптимизиране на 
числения състав на практика доведе до достигане на санитарния 
минимум в числеността на персонала. Значителна част от високо-
квалифицираните специалисти неоснователно бяха уволнявани или 
сами  прекратяваха трудовите  или служебни правоотношения, пора-
ди все по-ниското и неадекватно заплащане. Неоправдано ниските 
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трудови възнаграждения естествено не успяваха да мотивират рабо-
тещите за все по-качествено и ефективно изпълнение на трудовите 
и служебните им задължения, което от своя страна би гарантирало 
същинския просперитет на отрасъла.
 едно от най-големите  предизвикателства  през отчетния пери-
одв пред всички нас бе изпълнението на параграф 23 от Закона за 
държавния бюджет и приетите подзаконови нормативни актове – Ус-
тройствен правилник на мЗХ и на структурните звена, във връзка с 
12% намаление числеността на персонала . 
 всеизвестно е, почти на всички нива и периоди на управление, 
че се е проявявало формално отношение и бюрократичен подход на 
разпореждане на отрасловите министерства за съкращаване на из-
пълнителските  кадри на основните звена, изпълняващи специфични 
функции,  дейности и ангажименти към еС. Практика е да се прис-
тъпва към уволнение на професионалния състав, без да се направи 
задължителен анализ и оценка, какви точно категории и служители 
да бъдат освободени. Независимо от инициираните на тази темати-
ка отраслови заседания и искания от нас анализ за критериите, по 
които са извършени съкращенията, такъв не ни беше представен. 
От изготвената хронология за действията на ФНСЗ по този проблем, 
която беше и разпратена на синдикалните председатели по браншо-
ве е видно, че сме положили максимални усилия в търсене на  въз-
можности за ефективен социален диалог и намаляване числеността 
на персонала на структурни звена към мЗХ с минимален процент за 
сметка на вътрешни резерви и дублиращи структури, като запазихме 
работните места на по-голямата част от синдикалните ни членове. 
Проведени бяха поредица от срещи на всички нива, пресконферен-
ции, декларации, обсъждания, но условието на постановлението на 
мС бе увеличение на работните заплати с процент, равен на нама-
лението на числеността. От публикувания Устройствен правилник на 
мЗХ в ПмС No204 от18.08.2008г. се установи, че числения състав на 
структурите от системата на министерството е намален с максимал-
ния процент и варира от 7% до 38%, а увеличението на заплатите от 
8,56%-12%, 15%  до 41,02% (само в едно звено). От 2009 г. работни-
те заплати са замразени. 
 На фона на драстично увеличение на цените на електроенергия, 
отопление, хляб и жизнено важни стоки и услуги в последните години 
и месеци отчетените  проценти сочат символично покачване на до-
ходите на работещите, както в структурните звена на мЗХ, така и в 
целия сектор. 
 в някои от браншовете, в резултат на добре водения социален 
диалог успяхме  да спазим процедурите, залегнали в кТ и кТд и да 
сключим споразумения за  изпълнението им. Независимо от взетите 
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решения на ОСТС, предложенията за промени в УП на мЗХ, извърш-
вани до 2009г., не се съгласуваха на отраслово ниво, но на браншово 
бяха разглеждани нееднократно, а и действията на синдикати и ра-
ботодатели бяха синхронизирани. 
 в първата половина на 2011 г., когато се водеха обсъжданията в 
комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС, Федерацията 
направи следните предложения:

 { С оглед крайната необходимост от повишаване доходите на ра-
ботниците и служителите в организациите от бюджетния сектор, 
в които се реализира преизпълнение на собствените приходи, 
предлагаме тези средства да бъдат насочени за компенсиране 
на работните заплати; 

 { Апелираме да се направи необходимото за стриктно спазване на 
всички действащи норми, уреждащи допълнителното материално 
стимулиране на определени бюджетни организации въз основа 
на редица закони.

 Предприемането на мерки за замразяване на доходите на работ-
ниците и служителите или евентуалното им увеличаване само след 
извършване на нови съкращения в щата би довело до извършване 
отново на погрешна стъпка в администрирането, ефекта от който би 
бил загуба и на без това останалите недостатъчно квалифицирани 
специалисти, което пък несъмнено ще се отрази негативно на пости-
гане на добри резултати от трудова дейност.
 в проекто бюджета за 2012 отново е посочен  същия механизм 
за увеличаването на индивидуалните основни месечни заплати на 
бюджетните организации при намаляване числеността на персонала. 
Противоречие и недоумение обаче буди намалението на разходите 
за заплати и други възнаграждения с 2 336 000 лева в проектобю-
джета на мЗХ, след като в същия параграф е записано „Намалени-
ето на числеността на персонала не се отразява при формирането 
на годишния размер на разходите за заплати, възнаграждения и за-
дължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити за следващата година”.
 Безпокойството ни е напълно основателно, тъй като тази ситуа-
ция бе разиграна и в бюджет 2011г. – там също бе заложено иконо-
миите от разходите за заплати при намаляване числеността на пер-
сонала да се използват за увеличение на трудовите възнаграждения, 
на практика това не се случи. Примерите са повече от достатъчно: 
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 { в създадената Българска агенция за безопасност на храните 
бе извършено съкращение на числеността, но не само няма 
увеличение на заплатите, но се допусна и неравнопоставеност 
в заплащането на специалистите на едни и същи длъжности, уп-
ражняващи контролни функции,  преназначени и новоназначени 
в БАБХ от четирите други структури на мЗХ.

 { Случаят в ”Напоителни системи”еАд е ярък пример за упра-
вленския подход „реформа срещу пари!”. След извършено съ-
кращение на 618 човека – залог за изплащане на  необходимите 
за дружеството 10 млн. лева – бяха получени 4 млн. лв. вместо 
обещаните 10 млн., независимо че на търговското дружество е 
вменена със закон изпълнението на държавната задача „пред-
пазване от вредното въздействие на водите и опазване на земе-
делски земи, население, инфраструктура”, която те финансират 
със собствени средства и, естествено, отново за сметка на тру-
дови възнаграждения, обезщетения и издръжка.

 За разлика от миналогодишния бюджет, в проектобюджета за 
2012 година няма заложени средства за научна дейност. Независимо 
от нашите последователни предложения и настоявания за увеличе-
ние на разходния таван на министерството, тенденцията е той да 
се намалява от година на година, което вреди на заложените уве-
личения на приходите от производствената дейност, извършвана от 
структурните звена на министерството. Убедени сме, че разходният 
таван за 2012 г. ще бъде намален, с което ще се задълбочи критич-
ното финансово състояние, в което сега се намира Академията – на-
трупани задължения към доставчици, неразплатени обезщетения при 
пенсиониране, ограничени средства за дейности, а това неминуемо 
генерира социално недоволство и отлив на научен потенциал от Ака-
демията.
 През отчетния период се увеличи няколко пъти минимилната 
работна заплата. известно е, че тя не се отразява на ръста на тру-
довите възнаграждения на по-голямата част от квалификационни 
групи професии, но тя е доказан инструмент за принуда на сивия 
сектор да поддържа видимите трудови възнаграждения в съответно 
съотношение спрямо нея както и влияе при увеличението на мини-
малните осигурителни доходи. редно е да отбележим, че голяма част 
от специалиститете в  структурите на министерството получават 
трудово възнаграждения в рамките на 293- 380 лв., което доближава 
специалистите със средно и висше образование до работниците, 
част от които са с основно образование и са на минимална работна 
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заплата от 270 лв а от 1 май 2012 – от 290 лв. Неоспорим факт, кой-
то обезличава образованието и стремежа към повишаване на ква-
лификацията, което е още едно доказателство за необходимост от 
предприемане на незабавно увеличение на всички работни заплати в 
следващата година. Ясно осъзнаваме, че ни предстои тежка битка и 
тя трябва да бъде един от основните наши приоритети.
 Политиката на нарастване на доходите и проблемите на заетост-
та в земеделието следва да се осъществява чрез отраслово сътруд-
ничество, в съответствие с икономическите възможности, осигуря-
ващи догонващо развитие на еС - основен приоритет в бъдещата 
дейност на Федерацията и да покрива следните цели:

 { ежегодно договаряне повишаването  на доходи от труд;
 { браншово договаряне на минимални основни работни заплати и 

минимални осигурителни прагове за съответните категории пер-
сонал;

 { постоянни преговори за запазване на работните места в струк-
турните звена  в системата на мЗХ;

 { активна позиция при прилагането  новите инструменти на ОСП 
в земеделските стопанства, в които плащанията ще бъдат оце-
нявани и по критерии за актуална заетост, обвързани с броя на 
работните места и работните заплати;

 { разширяване обхвата на осигурените лица и особено на земе-
делските производители и тютюнопроизводители;

 { въвеждане на специфични схеми за осигуровка при безработица 
за категории работещи в отрасъл селско стопанство;

III. социалният диалог и колективното трудо-
во договаряне
 Повишаването на качеството и потенциала на работниците и 
служителите от земеделието, с цел достигане на равнища на по-до-
бра заетост, доходи и мотивация, не може да стане без наличието на 
социална закрила, гарантирана социална обезпеченост на работе-
щите и задълбочено обсъждане със социалните партньори. 
въпреки периодичната смяна на правителствата се положиха уси-
лия за запазване на ефективния диалог с министерството на земе-
делието и храните. дейността на Отрасловия съвет за тристранно 
сътрудничество към министерството на земеделието и храните през 
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отчетния период продължи с провеждането на редовни заседания. 
инициаторите за свикване на заседанията, както винаги бяхме ние 
като определяхме дневния ред и съответно внасяхме необходимите 
документи. Най-активно в тази насока ни партнираше АЗПБ. Оста-
налите социални партньори  бяха в ролята на коректори и странични 
наблюдатели. На редовните заседания на Отрасловия съвет за три-
странно сътрудничество към мЗХ се обсъждаха въпроси, свързани 
със структурни, финансови и организационни проблеми, оказващи 
влияние на трудовите и служебни отношения, доходите и заетостта, 
както на работещите в поделенията на мЗХ, така и на земеделските 
производители - европейски плащания и национални доплащания. 
Благодарение на функционалната структура на този съвет  имаме 
възможността навреме да разполагаме с така необходимате ни ин-
формация относно бюджета на мЗХ и неговото разпределение по 
структурни звена и политики, численост, средна работна заплата, 
както и бюджета на дФ „Земеделие”, директни плащания и др. важни 
въпроси от политиката по земеделие. Отделни срещи с министъра 
на земеделието  се провеждаха най-вече по проблемите  на Напои-
телни системи,  иАБГ, кабиюк, административната реформа и др. 
 През целия отчетен период ръководството на ФНСЗ, както и 
представители от различните браншове участваха в редица работни 
срещи, консултативни комитети, семинари, обучения и други синди-
кални прояви на кНСБ, комитетите по наблюдения към мЗХ, между-
народни срещи, участия в разработването на официални документи 
на кНСБ по редица въпроси от отраслов характер към мЗХ. 
 Чрез своите конструктивни становища и непосредствена екс-
пертна работа в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, 
Националната агенция за професионално образование и обучение, 
комитет по наблюдение на ОПрСр и в работните групи към Програ-
мата за развитие на селските райони, предствитеите на Федераци-
ята бяха активен фактор и непрекъснато доказваха необходимостта 
от присъствието на синдикатите. Ще изброим някои от становищата 
изготвени от Федерацията и депозирани към съответните заинтере-
совани страни относно: 

 {  Закона за животновъдството;
 { Закона за браншовите организации на земеделските производи-

тели и преработватели; 
 { Закона за тютюна и тютюневите изделия; 
 { Закона за държавния бюджет за 2007-2011г.; 
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 { Структурата и дейността на ССА; 
 { Бизнес-програма на Напоителни системи; 
 { Постановления, незаконосъобразни заповеди, обезщетения в 

иАХм; 
 { Позиция относно реда на получаването на директните плащания 

от земеделските производители; 
 { Структурни промени в системата на мЗХ; 
 { мерки за развитието на земеделието; 
 { Пенсионната реформа, 

както и по редица промени във връзка с приложението  на Общата 
селскостопанска политика.
 Проведени бяха поредица от срещи със земеделски производи-
тели и тютюнопроизводители, с непрекъсното сменящите се стопан-
ски ръководства на търговските дружества и на второстепенните раз-
поредители на мЗХ, на които се обсъждаха структурните промени, 
отражението на актуализирания бюджет върху издръжка, изплащане 
на работни заплати, обезщетения, отпуски, контрол и съдействие при 
изпълнението на кТд, споразумения за пренасочване  на специали-
сти при закриване на звена от системата на мЗХ и още много други 
текущи и важни въпроси от дневния ред на синдикатите.
 Непрекъснатите структурни реформи в отрасъла наложиха по-
вишаване инициативността на синдикалните структури на ФНСЗ за 
провеждане на навременен и ефективен социален диалог при спаз-
ване на действащата нормативна уредба. Синдикалните ни органи-
зации винаги са отстоявали важността на социалното партньорство 
и колективното трудово договаряне, като ефективен инструмент за 
анализ и преодоляване на възникващите сложни проблеми в социал-
ната и трудова среда. Предизвикателствата пред колективното пре-
говаряне на отраслово ниво са свързани с: 

 { многообразие на браншовете  в отрасъла
 { ниско ниво на заетост
 { преобладаваща сезонност на земеделския труд
 { висок процент на заетите в сектора в сивата икономика;
 { липса на работодателска организация, обединяваща всички 

браншове 
 { невъзможност за разпростиране на кТд в отрасъла.
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 Провеждането на преструктурирането на отрасъла, особено в 
периода на  икономическата и финансова криза, се отрази неблаго-
приятно при договарянето в някои от браншовете, финансирани от 
държавния бюджет, където се прилага непрекъснат режим на финан-
сови и бюджетни рестрикции.                                                                              
 Сложността и спецификата на колективното трудово договаряне 
от страна на ФНСЗ  се определя от следните фактори:

 { Синдикалните членове, работещи в реален сектор и в бюджетен 
сектор са в режим на организации с различен правен статут и 
различен начин на финансиране. Повече от половината от син-
дикалните членове на ФНСЗ са работници и служители в струк-
турните звена на министерство на Земеделието и храните, които 
са второстепенни разпоредители на отрасловото ведомство и 
са изключително зависими от бюджета на мЗХ и от отпуснатите 
субсидии.

 { Трудови и служебни правоотношения в една и съща организация, 
което изисква усилия за преодоляване на неравнопоставеността 
или изравняване на условията.

 { многообразието на браншовете към Федерацията определя 
прилагането на кТ и ЗдСл, които са с различен аспект на дейст-
вие. Процесът на водене на преговори и договаряне изисква 
гъвкавост и индивидуален подход към службите и агенциите, 
търговските дружества и земеделски кооперации, като се отчитат 
нормативните уредби, регламентиращи тяхното управление и 
организация. 

 { Липсва законово право за колективно договаряне при държавни-
те служители.

 { Замразяване на заплати, нерегулярно изплащане на финансови-
те средства по национални схеми и мерки от фонд Земеделие, 
както и  слабо усвояване на европейските средства от Програма-
та за развитие на селските райони, ПрСр.

 водена от идеята на Законодателя, социалния диалог да се 
провежда в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на 
интересите на всяка една от страните, ФНСЗ постигна значителни 
успехи по направените предложения на Браншовите синдикални съ-
вети за договаряне.
 в резултат на разумното, настойчиво и компетентно водене 
на преговорите в периода 2007-2009 г.;2009-2011г. и 2011-2013г. 
ФНСЗ сключи 5 Браншови колективни трудови договора /БкТд/ 
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и споразумение със Земеделските кооперации с двугодишен срок 
на действие (с изключение на иАСрЖ, където БкТд е със срок на 
действие от една година) в следните браншове:

 { Селско стопанска академия
 { Национална ветеринарномедицинска служба
 { Напоителни системи еАд 
 { изпълнителна Агенция „Борба с градушките“
 { изпълнителна агенция „Селекция и репродукция на животните“
 { Съюз на Земеделски кооперации. 

 Липсата на законово регламентирано право на държавните слу-
жители за колективно договаряне не попречи на ФНСЗ да сключва 
споразумения за държавните служители с органа по назначени-
ето с една единствена цел - запазване и мотивиране за синдикално 
членство на работниците и служителите, преминали от трудови пра-
воотношения в служебни.  
 Независимо от икономическата криза и затрудненото финансово 
състояние на структурите към мЗХ, търговските дружества, земе-
делските кооперации, бе постигнато  съгласие между социалните 
партньори от всички браншове да се запазят постигнатите клаузи и 
недопускане на спад в стойностите на договорените от предходните 
БкТд – възнаграждения, допълнителни плащания, обезщетения, 
отпуски. 
 Усилията на ФНСЗ в краткосрочен и средносрочен план бяха на-
сочени в подготовката за новите преговори в структурите, в които из-
тичаше срока на действие на БкТд и Споразумения. Новите клаузи 
бяха съобразени освен с промените, настъпили в законовата уредба, 
така и с променената реалност и най-вече с потребностите на рабо-
тещите. Запазването на постигнатите клаузи бе наша първостепенна 
задача. Сложността при договарянето идва от прилагането на коде-
кса на труда и Закона за държавния служител, които са със различен 
аспект на действие и преговаряне.  в последната промяна на ЗдСл 
бе отменен допълнителния платен отпуск в размер на 15 дни, съо-
бразно длъжността (д. в. бр. 58, м.11, 2010г.). Отпускът на държав-
ния служител се изравни с отпуска на работниците и служителите 
по трудово правоотношение, разписан в кТ, с което се обезсмислят 
текстовете на ЗдСл. Необоснованото отнемане на отпуска е в про-
тиворечие с характера на извършваната специфична, натоварена с 
големи отговорности работа на държавните служители.  На базата 



Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на ФНСЗ 

25

на подписаното Споразумение за държавните служители успяхме да 
приложим чл. 50 от ЗдСл - отпуск за ненормирано работно време, 
с изключение на някои Агенции, но едва ли щеше да има успешен 
край, ако не беше напоритостта на председателите на БСС. Непре-
къснато се водеха настоятелниразговори със стопанските ръковод-
ства относно функциите и дейности на държавните служители.
 решаваща роля за отстояване интересите на нашите синдикални 
членове има както подкрепата на Федерацията, така и отговорното и 
професионално отношение на представителите на Браншовите син-
дикални съвети както на ниво бранш, така и на ниво предприятие, 
институт, производствена база.
 във връзка с постоянните структурни реформи в отрасъла във 
всички БкТд  залегнаха клаузи за социални програми, процедури 
при масови уволнения, пренасочване на специалисти към други 
структурни звена, програми за преквалификация. Успяхме да защи-
тим основните придобивки като например: защита на синдикалните 
членове при съкращения, вноска за присъединяване на нечленува-
щите, по-високо обезщетение от кТ при уволнение на работниците 
и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение при 
пенсиониране, както и по-високи от нормативната уредба допълни-
телни възнаграждения и др. Безспорен успех е подписаният БкТд на 
Напоителни системи преди месец, в който са завишени обезщете-
нията при уволнение от три до седем заплати, при пенсиониране от 
четири до осем работни заплати, както и увеличение на размера на 
допълнителните възнаграждения. 
 макар и не винаги преговорите да минаваха лесно и конструк-
тивно, сключените договори са гаранция за правата на нашите син-
дикални членове. 
 в последните години обект на особена синдикална активност бе 
провежданата политика на финансови рестрикции за бюджетната 
сфера, неизменно засягащи средствата за работна заплата, меха-
низмите и равнищата на трудовите възнаграждения, разходите за 
издръжка. 
 С редица писмени становища и политически изявления на кНСБ 
и ФНСЗ успешно се противопоставихме на опитите да се намаляват 
достигнатите трудови възнаграждения на работещите в бюджетни 
организации. ръководството на ФНСЗ докрай отстояваше огранича-
ването на средствата в бюджетните организации да бъдат насочени 
към административните разходи в полза на  запазването на работни-
те места и работните заплати. На среща със Зам. министър на мФ 
ФНСЗ направи редица предложения във връзка с разпределението 
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на бюджетния излишък за 2008 г., увеличение на работни заплати не 
само за второстепенните разпоредители, но и за търговските друже-
ства, а също така и мотивирани предложения относно Бюджет 2009 
и промени в някои от наредбите, като Наредбата за служебно поло-
жение за елемента работно облекло, увеличение от 150 лева на 250 
лева и от 300 на 450 лева, което бе отразено в бюджет 2009 г.
 във връзка с медийно оповестената от мФ и подкрепена от пра-
вителството концепция за нов модел на заплащане в държавната 
администрация бяха представени мнения, становища и декларации 
на кНСБ и засегнатите Федерации. Негативната реакция на кНСБ от-
носно предложения нов модел на заплащане на държавните служи-
тели, изразена на редица срещи, допринесе за временно охлаждане 
на амбициите за приключване на проекта до края на 2010г. и за удъл-
жаване периода на разработване на отделни документи. Синдикатът 
категорично възрази срещу силовото и необосновано премахване на 
доплащането за прослужено време - за трудов стаж и професионален 
опит чрез еднократно включване в основната заплата. 
 Синдикалната позиция доведе до предотвратяване въвеждането 
на лична осигурителна вноска при държавните служители и „времен-
но премахване на привилегиите”, с цел финансови икономии.
в рамките на Националната кампания на кНСБ «Правата на всеки 
са права на всички» ФНСЗ направи предложение за промяна на нор-
мативната уредба в посока, регламентираща правото на държавните 
служители на колективно договаряне и специална закрила на син-
дикалния председател. Виж Приложение 1: Предложение на ФНСЗ 
относно промяна на нормативната уредба – ЗДСл.
 През цялата 2010 година се води битка от страна на синдикатите 
относно правилността на режима за ползване на платения годишен 
отпуск и погасителната  му давност. С настойчивостта на синдикати-
те се увеличи продължителността на давността за ползването на от-
пуска за 2010 г. от една на две години. За неизползваните отпуски от 
2009 г. назад се защити  съществуващото законово право на дейст-
ващата материално правна уредба, че те не се погасяват по давност. 
Последните изменения и допълнения на кТ и ЗдСл бяха инициирани 
и приети след упражнен натиск отново от страна  на синдикатите. 
Прекаленият шум, които се вдигна относно «големите отпуски» спо-
могна редица работодатели да не приложат изпълнението на чл.50 
от ЗдСл, като лишиха държавните служители от няколко агенции от 
допълнителен отпуск за 2010г.
 С отлагане и неприкрита съпротива на мФ не се постигна поло-
жителна промяна на броя и размера, както и разширяване на обхва-
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та на ваучерите за храна, като механизъм за подкрепа на реалните 
доходи на работниците и служителите. Отклонени бяха синдикални-
те поредни опити да се гарантира ползването на ваучери в бюджет-
ната сфера.
 Браншовите синдикални съвети и синдикалните ръководства по 
места отстояват с много усилия социалното партньорство и колек-
тивното трудово  договаряне  като най- ефективната възможност за 
преодоляване на възникващите непрекъснато предизвикателства  в 
социалната и трудова среда. 
 Преимуществата и слабостите на приетите клаузи по договорите 
са ни до болка познати, както и това, че са необходими законодател-
ни промени, за да постигнем повече от това, което по традиция дого-
варяме. въпреки това, а може би именно поради това, е необходим 
дебат с нашите синдикални членове по тези въпроси, за да са наяс-
но те, че тези успехи не са незначителни, но нашите цели са високи и 
ние всички работим заедно за постигането им. всяка една договоре-
ност е успешна битка в нашата война. 
Благодарение на добрия ни диалог с работодателските структури 
ежегодно договаряме минималните осигурителни прагове в отрасъ-
ла.
 Споразумението относно минималните осигурителни доходи 
по икономически дейности и квалификационни групи професии в 
сектор «Селско стопанство» е една от тези успешни битки за нас. 
Традиционно се подготвя от ФНСЗ и се сключва с представителите 
на браншовите ни организации и съответните работодателски струк-
тури. Увеличението, което постиганахме през годините 2007 до 2012 
е от 5 до 40% . 
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Фиг.6 Минимални осигурителни доходи по квалификационни групи 
професии за икономическа дейност „Селско и ловно стопанство”  
за периода 2008 – 2012 г.
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 Периодът бе наситен със срещи както с представители на синди-
калните ни организации, така и със стопанските ръководства, събра-
ния, протести. Няма проведен протест, на които да не сме изразили 
нашата подкрепа чрез писма за подкрепа или декларации. Наред с 
това сме участвали в пресконференции съвместно с браншовите ор-
ганизации, Централата на кНСБ и социалните партньори. 
Заедно с представителите на Браншовите синдикални съвети на 
Напоителни системи, ССА, НвмС, иАБГ, иАСрЖ работихме активно 
през цялата година за изпълнението на БкТд, по всички проблеми, 
касаещи трудовите и осигурителните отношения, преструктурира-
нето, оптимизацията на числеността и промяната на нормативната 
уредба. 
 С удовлетворение трябва да отбележим, че една голяма част от 
исканията на синдикалните организации, изразени в  декларацията  
на нвмс от 19.03.2010 г. пред мЗХ и мС са отразени и посочени за 
изпълнение в бъдещата дейност на системата, касаещи финансо-
вите средства за имунопрофилактичната програма, ушните марки, 
консумативите, разходите по екарисажите. в продължение на някол-
ко месеца ръководството на Федерацията и Браншовия синдикален 
съвет на НвмС водиха редица срещи с управлението на НвмС и с 
отделни звена от системата във връзка със създаването на БАБХ - 
нормативна уредба, структуриране, вливане на други звена от мЗХ. 
Активно участвахме в комисиите по оптимизация на числеността, 
представяхме становища относно новите функции и дейности на 
Агенцията и обвръзката им с необходимите специалисти, следяхме 
за изпълнението на сключеното споразумение. декларацията на 
Браншовия синдикален актив на БАБХ от 2011 г. от Годишната асам-
блея на ФНСЗ в китен, изпратена до министър Найденов,  до ръко-
водството на БАБХ все още остава без отзвук.  
 Трудни, драматични и изключително отговорни бяха почти еже-
месечните срещи в напоителни системи, където за последните две 
години изпълнителните директори бяха сменени седем пъти. изпита-
нието за всички нас бяха не само  управителите, но и липсата на фи-
нансови средства за изплащане на трудовите възнаграждения и за 
издръжката на системата. Традиционното закъснение на работните 
заплати започна още през първото тримесечие на 2010г. и продължи 
до края на годината. Независимо от уверенията на министъра на 
земеделието, че Напоителни системи има бъдеще, проектираните 
средства в бюджета показваха точно обратното. За сетен път се ус-
танови, че напояването не е сред приоритетите на министерството 
и всички необходими разходи за провеждане на производствената 
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дейност се извършваха за сметка на неразплатените трудови възна-
граждения. След многобройните срещи, писма, напразните уверения 
и обещания и изключителното търпение на работещите се взе реше-
ние за протестни действия. Със съдействието на кНСБ се организи-
ра пресконференция и на 9 юли 2010 г. се проведе протестен митинг 
пред мЗХ – един безспорен успех за Федерацията и БСС на НС.
 в първата половина на 2010 г. мЗХ ни предостави доклад за ре-
зултатите от извършения преглед за ефективността и ефикасността 
на структурите в системата на мЗХ, както и предложения за пре-
структуриране. По инициатива на ФНСЗ административната рефор-
ма бе разглеждана на две заседания на ОСТС. в предложенията за 
преструктуриране бяха предложени за закриване три звена от ССА 
– институт по лозата и виното, Националния земеделски музей, ин-
ститут по информационно осигуряване на системата. 
 С удовлетворение можем да заявим, че благодарение на актив-
ната подкрепа и съдействие от страна на ФНСЗ, след многобройни 
срещи с ръководството на мЗХ, участие в заседания на УС на ССА, 
разговори, писма и настоявания, успяхме да запазим и трите звена.
в края на 2009 г. правителството стартира кампания за мащабни и 
дори агресивни промени в осигурителното законодателство, с особен 
акцент върху пенсионното осигуряване. в последвалата работа по 
синдикалната стратегия за поведение, разработване на принципните 
позиции, документите и законопроектите за промяна на кСО през 
целия отчетен период активно се включиха всички нива на конфеде-
рацията - от ръководството и експертният състав до председателите 
и експертите от основните членове на кНСБ, федерации, синдикати 
и съюзи и регионалните структури. в началото на отчетната 2010 
година тенденциите за фундаментални промени в областта на со-
циалното осигуряване вече придобиха ясни очертания и конкретен 
израз. На 4.08.2010 г. правителството едностранно прие и дори внесе 
в Народното събрание вариант на Зид на кСО, който по същество 
не отчиташе дори част от обоснованите синдикални предложения и 
кНСБ предприе курс на откровена съпротива. изпълнителният коми-
тет и координационният съвет утвърдиха решение за организиране 
на стачни и протестни действия, както и за незабавно стартиране на 
гражданска подписка за изтегляне на правителствения законопроект 
от Народното събрание и преработването му с участието на социал-
ните партньори. 
 Подписката стартира от 16.09.2010 г. – денят на първото четене 
на проектозакона от комисията по труда и социалната политика към 
Народното събрание, като за по-малко от месец бяха събрани над 
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200 000 подписа в цялата страна. Националният протестен митинг 
против законопроекта бе насрочен и проведен на 07.10.2010 г. – де-
нят за достоен труд. в деня преди протеста Зид на кСО, приет от 
мС и на първо четене в комисия от Народното събрание е оттеглен – 
може би безпрецедентен случай в историята на законотворчеството 
в демократична България. ФНСЗ участва активно със своите структу-
ри както в Националния протестен митинг, така и в подписката .
в последвалите интензивни преговори на 01.11.2010 г. между синди-
кати, работодатели и правителство бе подписано Национално спо-
разумение за нова стратегия за финансова стабилизация на дОО и 
усъвършенстване на пенсионното законодателство – един безспорен 
и трудно извоюван успех за българските синдикати и основно кНСБ. 
За съжаление, само година след постигнатия успех пенсионната ре-
форма е отново на дневен ред от страна на упрявляващите. 
 Традиционните годишните срещи на синдикалния ни актив, про-
веждани с финансовата подкрепа на ФФе, не само целяха запозна-
ване с актулни законодателни промени, добри европейски практики, 
документи на Федерацията, но спомагаха най-вече за обсъждане 
специфичните въпроси на браншовете. Позициите и декларациите, с 
които завършваха тези форуми, ставаха основни документи  на орга-
низацията. 
 Независимо, че в отрасъла работодателските организации не са 
добре структурирани, Федерацията продължи да разширява конта-
ктите си с асоциации и съюзи, представляващи селскостопанските 
работници. Съвместно с АЗПБ, БАФ, СБАО обсъждахме законопро-
екти, програми, финансови рамки, позиции и предложения  до изпъл-
нителната и законодателната власт, провеждахме работни срещи и 
пресконференции относно бъдещето на ОСП след 2013 г.
Бяха сключени споразумения за сътрудничество и съвместна работа: 
с Националното сдружение на надомните работници, НСНр с цел 
подкрепа и защитита на дребните земеделски производители и с На-
ционалната служба „Съвети в земеделието”, НССЗ - за съвмествна 
работа чрез провеждане на семинари, информационни дни, работни 
срещи, в полза на повишаване познанията и уменията на земедел-
ските производители. в изпълнение целите на подписаните спора-
зумения се проведоха информационни срещи/дни със земеделски 
производители, тютюнопроизводители, животновъди, зеленчукоп-
роизводители в няколко региона – кърджали, Нови пазар, Петрич, 
варна, Шумен, русе.   
 Представителството и партньорството на ФНСЗ в браншовите 
структури е на добро ниво. По-голямата част от ръководствата на 
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второстепенните разпоредители на мЗХ се вслушват и приемат 
предложенията на Федерацията с единомислие и е необходимо да 
се отбележи, че съществува съвместна работа, особено при опти-
мизиране числеността на персонала, но рестриктивната бюджетна 
политика често спъва добрите желания, а волята на държавната ад-
министрация продължава да доминира. Независимо от това, в почти 
всички второстепенни разпоредители на мЗХ се изпълняват разпи-
саните социални придобивки. извършваните структурни промени са 
съпътствани от сключване на допълнителни споразумения за облек-
чаване на социалните последици, клаузи за запазване на висококва-
лифицираните специалисти, пренасочване в други структурни звена, 
програми за преквалификация.
 На всички проведени браншови срещи стопанските ръководства 
изразяваха необходимостта  от съвместни действия и подкрепа от 
страна на синдикатите за промяна в законодателни текстове, спора-
зумения за облекчаване на социалните последици при съкращения, 
финансиране от държавния бюджет. 
 Необходимо е да положим максимални усилия за:

 { Увеличаване обхвата на действие на договореностите за рабо-
тещите в по-голямата част от браншовете в отрасъла;

 { обогатяване на предметното съдържание на колективното 
договаряне, изразяващо се в контрол на все по-голям кръг от 
въпроси, свързани с трудовия и социалния статус на работника 
и служителя и отчитане на необходимостта от договорни мерки в 
подкрепа на заетостта и запазване на работните места. догова-
ряне на клаузи, стимулиращи  заетостта на едни и същи сезонни 
работници, доказали доказали ефективност при изпълнение на 
трудовите си задължения;

 { въвеждане на критерии за представителство на организаци-
ите в отрасъл земеделие, което да доведе до обединяване на 
браншовите организации в една  национално представителна ра-
ботодателска структура. Това ще направи възможно сключването 
на  Отраслово споразумение и ще разшири обхвата на социал-
ния диалог;

 { иницииране на законодателни промени, свързани с регла-
ментиране на правото на държавните служители за колективно 
договаряне. 
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IV. организационна дейност
 един от основните приоритети, залегнал в резолюциите на ХVІІ –я 
редовен конгрес на Федерацията е запазването и укрепването цялостта 
на организацията, както и повишаване активността, контрола и  мотива-
цията за членство.
Непрекъснатите структурни промени в земеделието се отразяват 
непблагоприятно  върху организационното ни състояние. Отрицател-
ните промени се изразяваха в:

 { отслабване вярата и доверието в синдикатите, демотивация на 
земеделските производители;

 { в много фирми, а и в част от структурите на мЗХ, поради страха 
от загуба на работното място или политическа ангажираност ра-
ботниците и служителите не се сдружаваха;

 { засилване атаките срещу синдикатите и синдикализма в общест-
веното постранство

 { намаляване готовността на членовете ни да отстояват правата 
си чрез протести и стачки;

 { липса на мотивация за синдикално членство от страна на дър-
жавните служители поради недостатъчните договорености в спо-
разуменията;

 { отпадане на синдикални организации – ирА-Бургас, метарем-
Павликени, вк „младост”-момчилград, иА Хидромелиорации. 
След преструктуриренето на БАБХ загубихме НСЗФ, икПП и др.

 
 ръководните и изпълнителните органи на Федерацията са един-
ни в позициите си, че без добро организационно състояние на синди-
калните организации, без нормално функциониране, без действена, 
компетентна и експертна работа, ефективна синдикална дейност при 
новите реалности в отрасъла е немислима.
Затова цялата организационна дейност през отчетния период беше 
насочена към противодействие на посочените негативни процеси.
 Продължаващата повече от двадесет години аграрна реформа 
доведе до съществени съкращения. Създаде несигурност у хората и 
сериозно рефлектира върху мотивацията за синдикално членство и 
оттам върху организационната стабилност на Федерацията,  водещо 
до недостиг на финансови средства.
 Приложението на нови закони - Закон за БАБХ, Закон за ССА, 
както и подзаконови нормативни документи, регламентиращи дей-
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ността, статута на редица структурни звена, окрупняването на някои 
от тях, както и протичащата административна реформа в последните 
години, също  се отрази на организационното състояние на Федера-
цията.
 Липсата на регламентирано право на колективно трудово догова-
ряне в Закона за държавния служител е голямо предизвикателство 
за мотивацията на синдикално членство на държавните служители, 
което и породи предложението ни за промяна  в нормативната база в 
тази насока.
 изключително много усилия за съхраняване на синдикалните ни 
членове – държавни служители положиха председателите на БСС на 
БАБХ, иАБГ, иАСрЖ, както и синдикалните председатели по места.
На фона на тази обстановка  в периода 2007-2011 г. движението на 
синдикалните ни членове е както следва: 

2007 г. – 5785 членове, 2008 г. – 5800 членове, 2009 г. – 5448 членове, 
2010 г. – 5385 членове и 2011 г. – 5361 членове.

 в годините членската маса бележи незначително намаление. 
Броя на синдикалните организации показва увеличение – от 117 – до 
127 през 2011 г., заради по-малобройния състав на синдикалните ор-
ганизации.
 Положително трябва да оценим активността за стабилизиране 
на членската маса в ССА, иАБГ, в БАБХ, където се привличат чле-
нове от новите звена, влезли в състава на Агенцията. Продължава 
синдикализацията във вече обхванати браншови структури. Примери 
за това са синдикалните организации в Агробиоинстит, институт по 
криобиология, институт по консервна промишленост, опитни станции 
Средец и Септември, в нови дирекции от БАБХ и др.
 Необходимо е да отбележим незадоволителното ни присъствие 
в земеделските производствени структури. Години наред полагаме 
усилия за синдикализация в земеделските кооперации, независимо 
от подписаните споразумения, срещи, обучения, информационни 
дни, все още синдикалното членство във Федерацията е недостатъч-
но. Определено нежелание, негласен натиск върху работещите има 
най-вече от страна на председателите на земеделските кооперации 
да не  учредяват синдикални организации
 Сериозен ресурс и огромно поле за синдикализация има в част-
ните земеделски структури, но за съжаление е необходимо време и 
продължително настояване, оказване на помощ  и съдействие.
Независимо от посочените трудности със земеделските производ-
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ствени структури в предстоящия мандат, те отново ще бъдат наша 
приоритетна ниша за синдикализация.
 Практиката показа, че браншовия интерес е водещ, че точно на 
браншово ниво  персоналният интерес не се обезличава, а се съхра-
нява. именно на ниво браншов синдикат се съгласуват интересите 
на работещите от даден сектор, представителството и защитата.
Благодарение на системната и целенасочена дейност към синдикал-
ния актив, синдикалните ни организации се представляват от автори-
тетни кадри с професионален и организационен опит, които работят 
на обществени начала. За техния всеотдаен и безплатен труд е на-
шата благодарност.
 Не можем да не отбележим и редица слабости, посочвани много-
кратно.
 в някои от синдикалните организации трудно се провеждат съ-
брания, не се отчита кТд, липсва информация до отделния член. ин-
формационната обезпеченост е недостатъчна, особено във връзката 
«синдикална организация - синдикален член». работата на Федера-
цията със СО не е достатъчна. връзката с индивидуалните членове 
също. Отчитаме, че непосредствените контакти силно влияят на 
мотивацията за синдикално членство и в тази насока все още има 
какво да се желае. ръководствата на някои синдикални организации 
подценяват информационното обслужване на своите синдикални 
членове. Често се оказва, че това, което върши кНСБ и ФНСЗ не се 
знае от редовите синдикални организации, независимо че се подър-
жа връзка по телефон, електронна поща, писма, посещение на мяс-
то. все още в организациите има наши синдикални членове,  които 
не познават клаузите от нашите колективни договори. 
 ръководството на Федерацията през отчетния период се стре-
меше периодично да обучава синдикалния актив  по конкретни син-
дикални въпроси, за да може той да е изпреварващо подготвен при 
промяна на нормативната база, която засяга синдикалните членове, 
особено в аспекта трудово и социално законодателство. 
 Очерта се положителна тенденция на задълбочаване и развитие 
на колективния метод на работа на Управителния съвет. През от-
четният период са проведени 18 заседания на УС, периодично бяха 
обсъждани проблемите на организационното и финансово състояние 
на Федерацията. Обсъждаха се и се примаха позиции и становища 
по редица актуални въпроси, анализи на кТд, проектобюджет на 
мЗХ, антикризисни мерки, действие на ФНСЗ в условия на иконо-
мическа криза и др. Проведени бяха съвместни заседания на упра-
вителните органи на аналогични наши синдикални организации от 
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Сърбия и македония.
 ръководните органи на Федерацията трябва да намерят меха-
низми за по-бързо и ефективно достигане до реалните проблеми и 
потребности на всеки синдикален член. 
 Организационният подход и механизъм трябва да продължи в 
посока на:

 { спазване на уставните изисквания за редовен организационен 
живот

 { засилване информационната политика на Федерацията и нейни-
те структури

 { трайно навлизане  в земеделските производствени структури
 { работа с младите хора за привличането им в СО.

 въпросите за финансовото осигуряване на дейността на Федера-
цията и нейните синдикални структури са проблем номер едно. След 
финасовия колапс, който преживяхме, успяхме да стабилизираме 
финансовото състояние на организацията. Основен източник на фи-
нансовите средства на Федерацията е членския внос, допълнителен 
източник- наеми от сградата,която за съжаление не винаги успяваме 
да управляваме като собственост.
 УС на ФНСЗ разглежда и обсъжда финансовото и организацион-
ното състояние на Федерацията всяко тримесичие. всяка година се 
извършва ревизия от Фкк, която докладва резултатите на членовете 
на УС. към всяка синдикална организация сме проявявали разбира-
не и никога не сме настоявали за авансово превеждане на членски 
внос от организациите с неразплатени заплати. Факт е, че някои син-
дикални организации не внасят ритмично отчисленията си  във Фе-
дерацията, но с помощта на председателите на БСС се издължават 
понякога на полугодие или в края на годината.
 Значителен брой синдикални организации не събират членския 
внос уставно - 1% от основната заплата. Събира се на база опреде-
лена от СО.
 Тези компромиси, който се правят, имат дестабилизационен и не-
гативен характер и често демотивират редовните СО. 
След всичко казано дотук сме убедени, че и в бъдеще Федерацията 
ще продължи да разчита на обществения потенциал на организаци-
ите, като заедно ще се стремим да издигнем нашата вътрешноорга-
низационна дисциплина, за изпълнение на предстоящите задачи и 
решения на отраслово и браншово ниво. 
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 все повече животът ни показва, че трябва да сме единни и соли-
дарни, за да можем да постигнем и това, което днес ще отправите 
като критика в дебата.
 
V. дейности по програмата за обучение на 
Фнсз и солидарни действия в рамките на ев-
ропейското и международно сътрудничество
 Обучението на синдикалния актив на федерацията на независи-
мите синдикати от земеделието не е спорадична дейност, а част от 
цялостната политика в синдикатите за развитие на персонала, пови-
шаване на информираността и организационния капацитет, с оглед 
на по-голямата ефективност на синдикалната ни работа. 
През разглеждания отчетен период 2007-2011 г. тази дейност се 
разглеждаше като ключова и бе подчинена на ранжираните през 
разглежданите години приоритети, които намираха своето въплъще-
ние в ежегодно актуализирана и приемана от Управителния съвет 
Годишната програма по обучение, структурирана в консултации с 
браншовите организации, партньорите на ФНСЗ на национално и 
европейско ниво и проучване на потребностите им.  Логиката на тази 
дейност е винаги е била подчинена на динамичната връзка на на-
шата организация с нейните членове и външната среда. През изми-
налите години отворихме федерацията към търсене и поддържане 
на равностойни партньорски отношения в синдикалната мрежа на 
европейската федерация на синикатите от земеделието, храните, 
туризма и тютюните, еФФАТ, международната организация IUF, за-
силихме присъствието на ФНСЗ в дейностите на кНСБ, поставихме 
началото на партньорство с други неправителствени организации, 
които се сблъскват с аналогични на нашите проблеми в сектора. 
(Виж Фигура 7) 
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Фигура 7: ФНСЗ във външната среда

Резолюции на Фнсз

годишна програма за обу-
чение

 { разширяване знанията 
на синдикалния актив по 
ключови теми:екССд, 
БЗУТ, кТ и кСО -изме-
нения

 { развиване на умения и 
компетенции 

дейности:
 { Социален диалог и партньорство
 { колективно трудово договаряне
 { Участие в срещи, семинари, конфе-

ренции, кампании, организирани по 
проекти на еFFAT, IUF, FES, кНСБ

 { Организиране на регулярни семинари, 
кръгли маси, конференции по актуал-
ни проблеми на браншовете и , изме-
нения на кТ

 { Годишна работна среща с работода-
телите

 { ежегодни годишни форуми - Асамблея

EFFAT/ IUF
Фондация 

„Фридрих Еберт”КНСБ

Приоритетите:
 { Защита фундаментал-

ните права на работе-
щите. кТд и социален 
диалог в отрасъла

 {  вътрешно организа-
ционно развитие и обу-
чение

 {  За конкурентноспособ-
но българско земеделие 
чрез ОСП

 {  За силни синдикати в 
земеделието – ФНСЗ в  
международната синди-
кална солидарност

 {  медийна политика и 
ФНСЗ в публичното 
пространство

изследване на 
потребностите по 
браншове:

 { Обучение на лидерския 
състав в умения

 { въвеждане на Агрипас 
СV в (Resolution EFFAT/
G.C May.2007)

 { Обучение на препода-
ватели 

 { Умения за търсене на 
финансиране 

 { разширяване на син-
дикалната плътност 
– нови групи от заети в 
земеделието 

 { работа с жените
 { работа с младите хора 

 { други

ФНСЗ
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 въпреки динамичната ситуация на икономически ръст и пос-
ледвалата тревожна ситуация на икономическа криза, константното 
напрежение в някои от отраслите на ФНСЗ и финансовите ограни-
чения, наложени върху предварително договорената програма от 
страна на подкрепящи организации през отчетния период ФНСЗ реа-
лизира 86 формални информационни и дискусионни срещи - обу-
чения, семинари, конференции, на които бе предоставена актуална 
информация и знания и умения на 1080 свои синдикални предсе-
датели и активисти от петте бранша. 
 Графичното представяне на тези дейности по години и като раз-
пределение между оотделните браншове може да проследите на фи-
гури 8 и 9 по долу, а детайлна справка ще намерите в Приложение 2.
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Фиг. 8: Дейности по обучения през периода 2007-2011 г.
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Фиг. 9: Разпределение на обученията по браншове

  От графиките е видно, че благодарение на доброто планиране 
дейностите по информиране и обучения са сравнително постоянни 
през всичките 5 години – средно 17 събития на година, а броя на 
участниците средно 216 също е сравнително постоянен, като пикът 
през 2011 г. се дължи на засилената активност на ФНСЗ в дейности-
те по 4-годишен проект на кНСБ, осъществяван през ОП „развитие 
на човешките ресурси“.  участието на различните браншове в тези 
събития е балансирано и отговаря на заявените от тях потребности.  
На всеки един от браншовете е предоставено целево, съобразено 
със специфичните му проблеми обучение/семинар, а хоризонтални-
те, общосиндикални въпроси са били обект на комплексни събития 
– кръгли маси, конференции, асамблея. 
  
1. обучения и информационни срещи
 равносметката показва, че през изминалите години тематичният 
обхват остава постоянен по въпросите, свързани с колективното тру-
дово договаряне, социално осигурителни права, безопасни и здра-
вословни условия на труд, но също така се разширява и обогатява с 
нови актуални, често пъти специфични по браншове въпроси. 
темата „модернизация на синдикатите – комуникационна страте-
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гия за развитие на синдиката“ е актуална в дневния ред на IUF и в 
периода 2007 -2010 г. тя бе последователно изследвана от синдика-
листите на ФНСЗ. Проведените 4 ежегодни обучения бяха организи-
рани с подкрепата на международната организация на синдикатите 
от земеделие, храни IUF, регионален офис за Юи европа и в тях 
се включиха 28 синдикални активисти – лидери, членове на УС на 
ФНСЗ и колеги от бранш иАБГ. Участници от различни индустриални 
федерации обменяха опит и трупаха знания по горещата тема за мо-
дернизация на синдикатите. добавената стойност от това бе интерп-
рофесионалния обмен на синдикати в организацията на кНСБ, рабо-
тещи в различни реалности, но изправени пред сходни трудности.  
Усвояването и повишаването на ключовите компетенции на синди-
калистите са непрекъснато във фокуса на изграждане на капацитета 
за Федерацията. 
 „комуникации и разрешаване на конфликти на национално, бран-
шово и регионално ниво”,  „Преговори и техники на презентация”, 
„Управление на времето”, „Управление на промяната”, „Лидерство”,  
„работа в интеркултурна среда”, „работа в мрежа” бяха сред най-
често повтарящите се теми през отчетния период. в тези семинари и 
обучения се включиха представители от всички браншове на ФНСЗ, 
а системния подход бе реализиран чрез обучение на преподавате-
ли от нашата система. 4 синдикални активисти от ССА и БАБХ се 
включиха в модулното обучение на преподаватели по ключови ком-
петенции  - част от комплексна програма за надграждащо обучение, 
реализирана в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост 
чрез колективното трудово договаряне” на кНСБ. Програмата бе 
дългосрочна – включваше по 16 часа обучение по всяка от четирите 
ключови компетентности, разработване на методика, самостоятелна 
работа, домашни задания и практически разработки и приключи със 
сертифициране на подготвените преподаватели – и бе разположена 
в периода от юни 2010 г. до февруари 2011 г. Нашите участници, за-
едно с експерта на ФНСЗ в Секторен офис „Земеделие….” се пред-
ставиха блестящо по време на обученията, постигнаха много високи 
резултати на изпитите и са вече сертифицирани преподаватели. 
добавената стойност за Федерацията, е че към момента те мултип-
лицираха придобитите знания, като обучиха само през 2011 г. общо 
94 наши синдикални членове, а до 2012 г. предстоят и по-нататъшни 
обучения на работещи в нашия сектор. Това допринася още повече 
за издигане авторитета и компетентността на ФНСЗ и цели привли-
чане на нови членове в него. 
 темата „търсене на източници за финансиране и кандидат-



Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на ФНСЗ 

42

стване по и управление на европейски проекти“ бе от особен 
интерес за нашите активисти. Осъзнавайки важността на знанията и 
информираността по тези въпроси и особено пред вид на факта, че 
Федрацията също участва в редица европейски проекти, ние органи-
зирахме участието на членове на ФНСЗ в 5 курсове/семинари, като 
два от тях бяха нарочно организирани за синдикалисти от бранш 
ССА, единият от които бе посветен на възможностите за проекти по 
VII рамкова програма, а другият бе изнесен в дЗи, Генерал Тошево.     
 Промените в кодекса на труда, в кодекса за социално осигу-
ряване и безопасните и здравословни условия на труд са ежего-
ден приориет в програмата по обучение на ФНСЗ и са обект на регу-
лярни информационни срещи и обучения. Тематиката бе разширена 
и с нововъведените процедури по информиране и консултиране на 
служителите, равнопоставеност на работното място и  Три от седем-
те събития са организирани специално за браншовете Напоителни 
системи, НвмС (сега БАБХ) и иАБГ.  
 индустриалните отношения и социалния диалог в сектор 
земеделие присъстват неизменно в събитията на ФНСЗ през целия 
отчетен период. Проведените 10 събития включват различни нива 
активисти – от членове на УС до синдикалисти от всички браншове 
на Федерацията и са реализирани през различни формати. една 
част от тях са уоркшопи и семинари в малки международни групи 
(през сътрудничеството в мрежата на еФФАТ, IUF и кНСБ), други са 
реализирани по време на Годишните асамблеи на ФНСЗ (2007 г., 
2009 г.), трети преминават като балкански конференции – простран-
ство за дискусии и обмяна на опит - в рамките на сътрудничеството 
на секторните федерации от македония, Сърбия, румъния, Бълга-
рия, Турция и пр. страните от Юи европа. Особен принос по задъл-
бочаване по темата има и работата на Федерацията по проект на 
кНСБ „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово 
договаряне”. 4 синдикални активисти от ССА и БАБХ се включиха в 
обученията на преподаватели по професионално обучениепо специ-
алност „индустриални отношения” – част от комплексна програма за 
надграждащо обучение, реализирана в рамките на проекта. Програ-
мата е дългосрочна и включва 96 часа по професионално обучение, 
самостоятелна работа, домашни задания и практически разработки и 
сертифициране. Нашите активисти се представиха отлично по време 
на обученията и постигнаха много високи резултати на изпитите и са 
сертифицирани преподаватели, които вече реализираха първите два 
модула за синдикалисти/работещи от нашата система по индустри-
ални отношения” „на работното място”. втората част от програмата 
продължава през 2012 г. Целта на федерацията е да имаме повече 
подготвени активисти на базово ниво. 
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 общата селскостопанска политика винаги е била важна за Фе-
дерацията и винаги сме се стремили да отразяваме нейното прила-
гане в Българското земеделие през ракурса на напредъка на нашия 
отрасъл и социалното измерение върху работещите в него. Заради 
това участваме активно в дебата по ОСП на европейско и на нацио-
нално ниво, като основната ни задача е да отразим в нея и правата 
на работещите и на фермерите. Темата стана особено актуална през 
2010 г. с инициирането на европейския дебат за ОСП след 2013 г., в 
който ФНСЗ участва чрез еФФАТ и бе дискутирана в нашата система 
в широк мащаб многократно на последните две годишни асамблеи 
(Слънчев бряг, 2010 и китен, 2011), по време на кръгли маси и на 
различни семинари, както и по време на специално организирани 
информационни срещи с дребни фермери и производители от раз-
лични региони на страната (кърджали, 2010, Нови пазар, март и юли 
2011, Петрич, октомври 2011, варна, Шумен, русе, октомври 2011 г.). 
Положителното е, че настояванията на синдикатите интересите на 
работещите в селското стопанство да бъдат включени в новата ОСП 
(изразени в нарочна декларация) са взети и отразени в проекта на 
новата общностна аграрна политика. 
 Привличането на младите хора в работата на синдиката е 
основна задача на ФНСЗ и основно правило през целия разглеждан 
период е било в събитията, организирани от нас да се насърчава 
включването им. радостно е, че голяма част от участниците в раз-
личните организационни дейности по обучение са млади хора под 
и около 35 години, а включването им и в младежки форум XXI век е 
принос към отварянето на синдиката към проблемите на младите. 
Това трябва да послужи като отправна точка в по-нататъшната целе-
насочена работа на ФНСЗ с младите синдикалисти и да им се даде 
пространство за разгръщане на техния потенциал. 
 ретроспекцията ясно показва, че дейностите по обучение, ор-
ганизирани и провеждани от ФНСЗ са полезни, ккато за преките 
участници, така и за предприятията, които те представляват, защото 
акордират съзнанието и начина на действие в полза на общия напре-
дък на системата. Голяма част от декларациите, позициите, станови-
щата, които ФНСЗ представя и отстоява в общественото простран-
ство по актуални и обществено значими въпроси (напр. пенсионната 
реформа, ОСП, Закона за държавния служител, преструктурирането 
в системата на различни звена в мЗХ, казуса Напоителни системи, и 
мнн. др.), са плод на дискусиите, провеждани по време на тези фору-
ми.  Това допринася още повече за издигане авторитета и компетент-
ността на ФНСЗ и цели привличане на нови членове в него. 
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2. европейско и международно партньорство 
за социален диалог
 Отчетният период, обект на този конгрес на Федерацията, пре-
мина и под знака на членството на ФНСЗ в еФФАТ и IUF (ФНСЗ е 
пълноправен член в двете организации от 2005 г.), което бе активно 
и до голяма степен ефективно в полза на засилване на синдикална-
та солидарност и сътрудничество в сектор Земеделие, а също така и 
принос за изявата на българската Федерация на европейската сцена. 
Председателят на ФНСЗ Светла василева участва в редовните кон-
греси на IUF, международната конфедерация на профсъюзите от 
земеделие, храни и туризъм, проведена през февруари 2007 г. в Же-
нева, на еФФАТ, проведен през октомври 2009 г. в Берлин и на IUS - 
Mеждународния съюз на синдикатите на работещите в земеделието, 
хранителновкусовата промишленост и търговията през юни 2011 г. 
в Париж, където винаги участва със свое експозе за проблемите на 
българското земеделие и нелеката съдба на синдикатите, преминали 
през изстрадания български преход.     
 Не можем да подминем отново факта, че през  последните ня-
колко години европа преминава през най-страшната икономическа и 
финансова криза. и днес, докато финансовите играчи продължават 
бизнеса си с милиардите, спечелени от ситуацията, то работниците 
от всички сектори все по-остро усещат катастрофалните ефекти. и 
днес, по-остро от всякога ние всички имаме нужда от една по-добра 
и по-справедлива европа – тази, която гарантира мира и свободата, 
демокрацията и фундаменталните права; европа на равните въз-
можности, защитаваща малцинствата, нашата европа, осигуряваща 
пълна заетост и достойнство на работещите, базирана на иновации 
и устойчиво развитие. еФФАТ настоява и отстоява въвеждане на 
регулации в европейското законодателство, които да са в полза на 
социалния напредък. Главен приоритет на синдикатите са заетостта 
и обща борба срещу дъмпинга на заплатите на работещите. Необ-
ходимостта от регулирани финансови пазари и ясна концепция за 
борба срещу социалното въздействие на климатичните промени, от 
зелен и устойчив растеж в европа е все по ясно осезаема, защото 
според нашата синдикална визия успешната икономика, достойната 
работа и здравословна околна среда са взаимно свързани и обусло-
вени. в своята програма, която представлява политическа рамка и 
пътна карта за действие на еФФАТ и приета на Третия му конгрес 
(20-21.10.2009 г. в Берлин) европейската секторна федрация си по-
ставя амбициозната цел да съдейства за отстояване и постигането 
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на социална европа. Нейните основни приоритетни области на поли-
тика за периода 2009-2014 г. са: 

 { разширяване на мрежата на еФФАТ чрез набиране на нови орга-
низации-членки

 { Създаване и управление на по-добри работни места и заетост
 { Насърчаване на квалификацията на работещите в сектора
 { Подобряване на условията на труд и живот на работещите
 { Сътрудничество и координиране на колективното договаряне
 { Политика по равенство на половете
 { Заздравяване на организациите-членки на еФФАТ в транснацио-

налните компании 
 { развиване и укрепване на синдикатите от Централна, източна и 

Югоизточна европа и Турция
 { Укрепване на организационната политика на еФФАТ

 Нека погледнем и малко по-детайлно в дейността на еФФАТ, сек-
тор Земеделие, където всъщност ФНСЗ се отнася организационно и 
политически и в чиято работа Федерацията бе активен участник през 
разглеждания период. През този период Сектор Земеделие на еФ-
ФАТ се фокусира върху работа по следните ключови теми, водена от 
идеята за по-справедлива и по-сигурна европа и за силни синдикати 
в Земеделието.
 Своята програма на действие еФФАТ реализира чрез различни 
проекти и програми, голяма част от тях подкрепяни от европейската 
комисия и осъществявани с публични средства, но също така и от 
организациите-членки или с подкрепата на социалните партньори – 
работодателската организация GEOPA-COPА.. 
 С гордост трябва да отбележим, че въпреки краткото време на 
членство в еФФАТ и IUF и ограничения финансов и човешки ресурс, 
Федерацията заема достойно място с активната си работа на на-
ционално ниво, синхронизирайки своте приоритети и цели с тези на 
еФФАТ в България, но и със своя значителен принос в работата по 
изпълнение на Пътната карта на еФФАТ. ФНСЗ е надежден партньор 
във всички проекти, които еФФАТ изпълнява в отговор на актуални 
проблеми в дневния ред на европа. 
 ФНСЗ бе представена на 3-тия конгрес на еФФАТ (21-25.10.2009 г.) 
в Берлин от своя председател г-жа Светла василева. Представител 
на Федерацията (в. васильонова, зам. председател на ФНСЗ) бе 



Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на ФНСЗ 

46

избран за вицепрезидент на Сектор земеделие, еФФАТ, и така ФНСЗ 
има запазено място и в комитета по управление на еФФАТ, в борда 
на Управление на Сектор Земеделие а от юни, 2011 г. има и предста-
вителство в консултативната група „Жените в селските райони” към 
ек. Участието на ФНСЗ в заседанията на управителните органи на 
еФФАТ и в борда на сектор Земеделие е сравнително регулярно и 
винаги съобразено с финансовия баланс на ФНСЗ, доколкото една 
част от заседанията са обезпечени от ек, а друга се съфинансира от 
ФНСЗ.  
 комитетът по управление на еФФАТ заседава на всеки 3 месеца. 
Бордът на сектор Земеделие се среща регулярно на два месеца, 
като се използват срещи в рамките на подготвителните заседания на 
еФФАТ във връзка със заседанията на комитета по секторния социа-
лен диалог, организирани различни регионални или общи конферен-
ции или семинари по конкретни теми и други събития, организирани 
в различни страни-членки. в регионален разрез България е част от 
VII регион на еФФАТ „Централна източна и Югоизточна европа”, 
като представителите на този регион поддържат тясна връзка по-
между си и се срещат поне веднъж годишно, за да разискват и кон-
солидират позиция в общата политика на сектора. в повечето случаи 
това съвпада с форума годишните асамблеи на еФФАТ, Земеделие, 
но също така се ползват и различни регионални конференции, про-
веждани в рамките на партньорски проекти. 
 Приоритетите на работа на еФФат и приносът на Фнсз:
 общата селскостопанска политика – нейния здравен преглед 
и реформирането и след 2013 г. са сред най-активно обсъжданите 
теми в рамките на различни формати на еФФАТ. През отчетния пе-
риод участието на ФНСЗ по тази тема бе много активно и в различни 
аспекти. в. васильонова участва в среща на еФФАТ с екс-коми-
сар Фишер Бойл (през 2008 г., Брюксел) относно въздействието на 
Здравния преглед на ОСП върху заетостта в сектора и  регулацията 
на пазара на плодове, зеленчуци, вино и тютюни. Светла василева и 
валентина васильонова участваха в ежгодните форуми/ Генерална 
асамблея на еФФАТ– Земеделие и се включиха в дебата за включ-
ването на минимални социални стандарти в ОСП (по време на фо-
румите бе обсъждана и приета декларация на еФФАТ до европейски 
Парламент, еиСк, комитета на регионите в рамките на Генералната 
асамблея на еФФАТ, рапало, май 2008 г., регионална среща на 
синдикатите от ЦЮи европа, Бърно, юни 2009 г.) Последователно 
обсъждане и приети декларации на еФФАТ относно ОСП след 2013 
г. от Алмерия и дубровник (Генерална Асамблея 2010, Генерална 
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Асамблея 2011); в. васильонова участва в европейски публичен 
дебат по ОСП с комисар Чолош и всички ключови актьори – пред-
ставители на еП, на комитета по регионите, на еиСк, на социалните 
партньори, на различни заинтересовани НПО  (януари и юни 2010 
г.). Благодарение на активната политика и лобиране на еФФАТ днес 
можем да се поздравим с една по-справедлива визия за ОСП след 
2013 г, която отразява и интересите на работещите, и на дребните 
фермери и на хората от селските райони. разбира се предстои все 
още гласуване на ОСП в европарламента, но исканията на синдика-
тите за включване на заетостта и минималните социални и здравни 
стандарти са отразени в предложението на комисията. 
 Темата за миграцията и сезонната работа е също сред горещи-
те в работната програма на еФФАТ. една голяма част от работата на 
европейската комисия по различни директиви, засягащи тези въпро-
си е подкрепена и от работата на еФФАТ – директивата за сезонната 
заетост за целите на сектор Земеделие и туризъм и директивата 
за работниците от трети страни, директивата за командированите 
работници и условията на труд и живот на сезонните работници, са 
били обект на обширни дискусии в рамките на различни срещи и кон-
ференции на еФФАТ, а ФНСЗ има свой принос по темите чрез орга-
низиране и домакинстване на редица срещи със социални партньори 
и заинтересовани държавни институции в България, чрез участие 
с презентации, доклади и позиции, събиране и обработване на ин-
формация чрез въпросници и пр., участие в множество европейски 
конференции по проблемите на работниците мигранти и сезонните 
работници, както и условията им на труд и живот (декември 2007 г., 
февруари 2008 г., септември 2010 г., декември 2010, октомври 2011 
г.), по проблемите на командированите работници и дискусия по 
ОСП (ноември 2010 г, февруари 2011 г). Събраната информация, 
съдържаща факти и изводи относно миграцията и имиграцията от и 
към България бе включена в разработените анализи по въпросите 
на миграцията на работната сила и социалните рискове за тях (ус-
ловия на труд и живот, липса на достъп до социални права)  в сектор 
земеделие и послужи като отправна точка за дискусията както по ди-
рективата за сезонните работници, директивата за командированите 
работници, въпросът със Агенциите за временна заетост и посредни-
чество, все форми, които силно ерозират постиженията в развитието 
а индустриалните отношения, но също и като катализатор за търсе-
не на  общи синдикални действия. ФНСЗ бе организатор и домакин 
на редица европейски работни срещи и конференции, с участието 
на социалните партньори и заинтересованите държавни институци-
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ите, проведени в България (по проект EQUAL AGRIWORK, 2007, по 
проект MESDA, 2009г., по проект „идентифициране на препятствията 
пред мобилността на работещите в селското стопанство – проучване 
и разработване на алтернативи, февруари 2010 г., по проект „раз-
витие на социалния диалог в страните от ЦиЮе“, март 2011 г. и др. 
Тези форуми винаги са били посещавани, в знак на уважение към 
работата на Фдерацията, от секретаря на еФФАТ, Земеделие, както 
и от ръководителите на партньорските организации и представители 
на българските заинтересовани институции, а оценката за Федера-
цията винаги е била висока. Темата неизменно присъства и на засе-
данията на комитета по секторен социален диалог, и на ежегодните 
генерални асамблеи на еФФАТ (рапало, 2008, марсилия, 2009 г., 
Алмерия, 20010, дубровник, 2011 г). всички становища на еФФАТ по 
тези въпроси са съгласувани с организациите членки, в т.ч. и ФНСЗ 
и са публикувани на страницата на Федерацията на български език 
www.fnsz.org Повече информация може да намерите и в брошурата 
„Приносът на Федерацията на независимите синдикати от зе-
меделието в съвременните индустриални отношения в сектор 
Земеделие или в търсене на отговори на социалните въпроси в 
обществото” 
 в рамките на секторния социален диалог на европейско ниво 
Фнсз участва редовно в заседанията като член на делегацията на 
еФФАТ, във фокуса на които са нерегламентираната и несигурната 
работа,  сезонните работници, професионалното обучение и квали-
фикация, кампанията по БЗУТ, климатичните промени и последиците 
за селското стопанство, реформата в ОСП след 2013 г. информаци-
ята от тези заседания, както и приоритетите и взетите решения се 
свеждат за дискусия и в нашата организация на редовните заседа-
ния на Управителния съвет на ФНСЗ и се превръщат и в наш ориен-
тир за по-нататъшна ефективна работа. 
 Безопасни и здравословни условия на труд е област на при-
ложение, в която еФФАТ и ФНСЗ развиват редица инициативи и кам-
пании. Обсъждането на тези въпроси между европейските социални 
партньори навлиза в своята активна фаза още през 2004 г., когато 
европейските секторни партньори потвърждават своето разбиране 
за важността на условията на труд и безопасността им като ключова 
в превръщането на сектор земеделие в привлекателен и подписват 
рамково споразумение за намаляване на излагането на работещи-
те в земеделието на риск от мускулно-скелетните заболявания от 
21.11.2005 г. Секторните социални партньори се ангажират да разра-
ботят и предложат на органите на Общността серия от инициативи 



Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на ФНСЗ 

49

за повишаване на знанията в тази област. Бяха проведени редица 
кампании в сектора „да облекчим товара“ (2007 г.), „добре е за теб, 
добре е за бизнеса“ (2009 г.), в които ФНСЗ се включи активно със 
разпространение на информация и знания, участие в целенасочени 
проекти по темата: „Оценка на риска на работните места в сектор Зе-
меделие“ (2009-2010), „Техническата експлоатация в сектор Земеде-
лие“, „европейска мрежа на социално осигурителните схемите в сек-
тор Земеделие“ Благодарение на факта, че социалните партньори от 
сектора се споразумяха да се ангажират по-активно с проблема на 
мСЗ в процеса на своите преговори, редица конкретни предложения 
вече са формулирани и се очква те да бъдат взети пред вид във за-
конодателния процес на европейско ниво. каква е добавената стой-
ност в национален/български план? Благодарение на възможности-
те, дадени от еФФАТ , в рамките нв две години ФНСЗ организира три 
формални срещи/конференции с представоители на Главна инспек-
ция по труда (вкл. и с изпълнителния директор и главния секретар), 
за да се запознаем взаимно с инициативите, които резлизираме и 
да очертаем общи полета на бъдеща дейност. Със съвместно учас-
тие на представители на ФНСЗ и ГиТ в европейска конференция по 
мускулно-скелетните заболявания (2011 г.) представихме доклад за 
ситуацията в сектора в България и пледирахме за необходимост от 
създаване на специализирана за сектора обсерватория за събиране 
и анализиране на информация по безопасните и здравословни усло-
вия на труд в България (в контекста на развиваната европейска мре-
жа от обсерватории). За да засилим важността на темата за БЗУТ в 
сектора ФНСЗ предложиме в официално писмо до Председателя на 
ОСТС към мЗХ, Светла Боянова, създаване на експертна комисия 
по безопасност и здраве в рамките на ОСТС. Участието в различни 
конференции, организирани от еФФАТ, като и от кНСБ по темата 
(май 2007, март 2008, март 2011), както и проведените целеви обуче-
ния със синдикалисти от ФНСЗ по БЗУТ (март 2007, март 2008, март 
2010, ноември 2011г) повишават компетентността и мотивацията на 
нашите синдикалисти по прилагането на стандартите за БЗУТ в кТд. 
 в областта на социално-осигурителните схеми  в сектора – една 
тема, която ФНСЗ разработва от много години през различни форми 
– становища и проекто-предложения (включително през европейски 
проект), лансирани на специализираната и широката общественост – 
бе доразвита с приноса и на ФНСЗ и ще бъде обсъждана като иници-
атива на кНСБ. Разработката на ФНСЗ относно необходимостта 
от развиване на социално-осигурителни схеми за целите на сек-
тора може да прочетете в брошурата „Приносът на Федерация-
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та на независимите синдикати от земеделието в съвременните 
индустриални отношения в сектор Земеделие или в търсене на 
отговори на социалните въпроси в обществото”.    
 земеделието и климатичните промени е проблем, който е в 
обсега на дискусията в еФФАТ от скоро. През 2008 г. на своята ге-
нерална асмблея организацията реши, че сектор Земеделие трябва 
да играе ключова роля в развитието на европейската политика в 
отговор на предизвикателствата, свързани с климатичните промени 
и да успее да наложи профила на зетостта и работните места, като 
фактор в тази политика, особено през ОСП, зелените работни места 
и качествената заетост. ФНСЗ участва в  европейската конференция 
по тази тема, която бе организирана от еФФАТ в рамките на прове-
деждания форум на върха в копенхаген (2010 г.), както и представи 
своята позиция за земеделието и климатичните промени на нацио-
нална конференция, организирана от българския икономически и 
социален съвет чрез експозето на Президента на кНСБ (юни 2011 г.).
 развиването на силни синдикати в Земеделието е една от прио-
ритетните области на еФФАТ. в тази хоризонтална плоскост се по-
ставя акцент върху синдикализацията и привличане на нови синди-
кални членове,  насърчаване на регионалното, двустранното и мно-
гостранното сътрудничество между организациите-членки на еФФАТ 
и разработване на нов инструментариум за сътрудничество. 
 разглеждайки регионалното партньорство, което ФНСЗ разви-
ва ще се спрем на три негови важни аспекта през отчетния период. 

 { двустранното сътрудничество между Фнсз и IG BAU. На-
чалото бе поставено през 2007 г. чрез покана за участие на 
Председателя Светла василева и валентина васильонова в 
традиционното аграрно изложение/събитието «Зелена седмица», 
организирано ежегодно в Берлин и във връзка с което герман-
ските синдикати организират свои актуални форуми. делегация 
на ръководството на ФНСЗ е участвала в това изложение после-
дователно през 2007, 2008 и 2009 г. През май 2008 г. в София бе 
проведен двудневен семинар-обучение на синдикалния актив/
ръководство на ФНСЗ по кТд и социален диалог, в което екс-
перти от IG BAU ни обучаваха по приложни техникики в кТд. По-
нататък сътрудничеството прерасна в изпълнение на съвместни 
европейски проекти (2008 г, 2009, 2010 г.) 

 { двустранно сътрудничество между българските и белгий-
ските социални партньори в сектор земеделие стартира 
през 2008 г.. То бе инициирано от българска страна от СБАО и 
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бе разгърнато в две последователни посещения на българските 
участници в социалния диалог в сектор земеделие в Брюксел 
– през август 2008 г. и януари 2011 г, където те обменяха опит 
за работата на секторния социален диалог в двете страни. в 
делегацията на ФНСЗ се включиха браншовите председатели и 
членове на УС. 

 { сътрудничество между балканските секторни федерации от 
земеделието

 Сътрудничеството на балканските секторни федерации бе раз-
вито и обогатено с водещата роля на ФНСЗ. То стартира като тра-
диционни ежегодни работни срещи между управителните органи на 
синдикатите от земеделието от България, македония и Сърбия ( 
ноември 2009 г. в Пролом Баня, Сърбия и май 2010 г. в Охрид, маке-
дония) и се разгърна с присъединяване на синдиката АГрОСТАр от 
румъния ( с които ФНСЗ има вече достатъчно добре развито парт-
ньорство през осъществяване на няколко европейски проекта). На 
последната работна среща през май 2011 г. в Банкя бе взето реше-
ние тази структура да се формализира като се учреди балкански съ-
вет за синдикална солидарност и сътрудничество, който е отворен за 
присъединяване и на други балкански секторни ферации (покана за 
присъединяване е отправена към синдикатите от Словения, Турция и 
Хърватска, с които работим традиционно добре). ФНСЗ разработи и 
предложи Харта на Съвета и към момента сме на етап съгласуване и 
приемането и от партньорите. Целта на тази формация е засилване 
ролята и мястото на балканските интереси в общата европейска по-
литика и обединяване на усилия в отстояване на синдикални каузи.  
 Развиване на европейското сътрудничество през работата 
на Фнсз по проекти. 
 днес всички се занимаваме с проекти. Живеем в динамично вре-
ме. Промените стават бързо и налагат бърза и адекватна реакция. 
все повече говорим за проектно-ориентирано общество и проектно-
ориентирани организации от всякакъв вид – администрация, бизнес, 
неправителствени организации, учебни заведения, изследователски 
институти. Синдикатите не остават назад и все повече в своята ра-
бота залагат на работата по конкретни проекти. Причината е проста 
– всяка организация съществува и се движи от мотива за решаване 
на конкретни проблеми и постигане на своите организационни цели 
в рамките на определено време. Нещо повече,  в хода на текущото 
управление организацията има за задача да поддържа дейността 
си, а чрез предприемането и реализирането на проекти се постига 
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промяна, решават се проблеми, намират се отговори на често пъти 
нетрадиционни въпроси, дава се възможност за реализация на благо-
приятни възможности и в крайна сметка за развитие напред. Защо се 
занимаваме с проекти? Защото характерът на работата ни до голяма 
степен е проектен, защото разполагаме с ограничени ресурси и съот-
ветно с ограничени разходи, защото методологиите за управлението 
на проекти предлагат успешни практики, които  могат да се умножат 
като ефект за организацията, а натрупания опит и потенциал са клю-
чови за успешно изпълнение на организационни задачи. работата по 
европейски (транснационални) проекти среща синдикалисти и хора с 
раз лич ни умения и компетенции, от различни организации, различни 
нацио нал ни култури, с различни матерни езици, но обединени от об-
щата проблематика на синдикалната работа и предизвикателствата 
пред нас, което допълнително ни обогатява като граждани и като орга-
низация. разработените материали, доклади, методологии и пр. резул-
тати от проектната работа отразяват и включват и гласа и позициите 
и на българските синдикати от земеделието и са на разположение 
на всички заинтересовани страни. Често пъти те са отправна точка и 
мотив за предприемане на промяна у нас. Проектите, които ФНСЗ ус-
пешно реализира в периода 2007- 2011 г. са 12 на брой и са детайлно 
описани в Приложение 3. (Подробна информация може да намерите 
още в Брошурата „Приносът на Федерацията на независимите 
синдикати от земеделието в съвременните индустриални отноше-
ния в сектор Земеделие или в търсене на отговори на социалните 
въпроси в обществото”). Освен тях през разгледания период Феде-
рацията разработи и подаде две проекто-предложения – едното през 
август 2008 г. по Оперативна програма Административен капацитет и 
второто през септември 2010 г. към ек, Гд „Заетост, социален диалог 
и равни възможности, които не бяха одобрени. През септември 2011 г. 
разработихме и подадохме ново проекто предложение по ОП разви-
тие на човешките ресурси, което още е в процес на оценяване. Трябва 
ясно да осъзнаваме, че подготовката и изпълнението на какъвто и да 
проект е въпрос на човешки ресурси, екипна работа и екипен дух и бо-
гата мрежа от надеждни партньори.  ФНСЗ има още какво да развива 
в тези компоненти, за което е нужна допълнителна работа.  
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3. медийна политика 
 Формирането на обществените нагласи и информационият об-
мен между гражданите и организациите днес се случва все почесто 
чрез медиите. именно медиите и ясната комуникация са ключът 
към осигуряване на достатъчна прозрачност и разбираемост за 
дейността на всяка една обществена организация. в условията на 
информационно общество и технологичен напредък работата на 
синдикалистите в сферата на връзки с медиите е от важно значение 
в поставянето на въпросите за справедливо и социално общество и 
за отстояване на своята политика и позиции за защита правата на 
работещите в политическия дневен ред. в този контекст ФНСЗ отде-
ля специално внимание на комуникацията и медийната си политика. 
една част от дейността по развиване на комуникационните умения 
на синдикалистите и изграждане на комуникационна стратегия бе 
предмет на програмата по обучение, провеждана във Федерацията 
през разглеждания период, а друга част преминаваше през изпъл-
няваните проекти (описани вече по-горе), а трета чааст е посветена 
на ползването на новите информационните технологии. За да бъде 
максимално актуална и навременна в своята информационна дей-
ност и връзка със своите членове, а така също и с организациите-
партньорки през 2008 г. ФНСЗ разработи своя интернет страница, 
която е на разположение на бъгарски и английски език и е една от 
най-добре структурираните и информационни в рамките на кНСБ 
интернет-пространството. С оглед тя да е максимално полезна на 
актив аи на широката общественост страницата бе обновена през 
2010 г. всички основни документи, свързани с организационното раз-
витие и състояние на синдиката са на разположение на членовете на 
ФНСЗ, информацията се обновява редовно, съобразно събитията в 
организационния живот, а анализът на обратната връзка показва, че 
все по-вече синдикални активисти и синдикалисти ползват страница-
та за информация и подкрепа. ФНСЗ бе първата обществена орга-
низация в България, която помести на своята страница четирите ос-
новни въпроса от обществената дискусия за бъдещето на ОСП след 
2013 г. още през май месец. По време на кампанията за събиране на 
подписи срещу промените пенсионната система ФНСЗ беше първата 
организация, която инициира и он-лайн подписка на своята страни-
ца. всичко това доказва, че Федерацията е модерна организация, 
която търси и ползва съвременните комуникации в общуване със 
своите членове и със своите партньори. Това, разбира се, не може 
да замени директния контакт и непосредствената връзка със всеки 
един синдикалист и организация, но подкрепя сериозно дейността ни 
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вътре в и навън от организацията.  
 През всичките разглеждани години Председателят на ФНСЗ 
участва в поредица прес-конференции по актуални въпроси от 
областта на земеделието. Бяха излъчени поредица интервюта с 
Председателя на ФНСЗ по парещи въпроси на земеделието и син-
дикализма в националното радио и телевизия, печатни медии, бяха 
публикувани становища по важни въпроси на земеделието – относно 
преразглеждане на осигурителния режим на сезонните работници в 
отрасъл Земеделие и на самоосигуряващите се земеделски произ-
водители и тютюнопроизводители след промените в нормативната 
уредба, регламентираща социално-осигурителната система, в сила 
от 1.01.2010 г., относно бизнес-програмата на Напоителни системи 
еАд, относно проекта на закона за браншовите организации на про-
изводители и преработватели на земеделска продукция, относно 
проекта на закона за държавния бюджет на р България за 2011 г. и 
2012 г., относно законопроекта за хидромелиорация, относно Проект 
на закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютю-
невите изделия, относно Закона за ССА, позиция за ОСП след 2013г. 
и пр. в информационните бюлетини на кНСБ, АЗПБ и СЗкБ бяха 
публикувани материали и интервюта на ФНСЗ. 
 в търсене на популяризиране на своите визия и позиции по 
важните въпроси за правата на работещите в земеделието ФНСЗ 
инициира срещи с евродепутатката мария Неделчева, член на ко-
мисията по земеделие в еП. По време на тези срещи бе обменена 
ценна информация и идеи за по-нататъшна работа в областта на На-
поителни системи и правата на сезонните работници и работниците-
мигранти. Това допринесе за повишаване авторитета и значимостта 
на ФНСЗ в българското синдикално пространство и увереността на 
синдикалните членове в правилността на техния избор да членуват. 
медийната кампания, която ФНСЗ реализира трябва да продължи 
целенасочено за още по-ясно и широко популяризиране работата и 
постиженията на ФНСЗ в обществото. 
  
  УваЖаеми делегати,
 
 в цялостната си дейност Федерацията на независимите синди-
кати от земеделието е работила в тясно взаимодействие с конфе-
дерацията на независимите синдикати в България. винаги, когато 
сме поискали помощ в защита на нашите искания пред държавни и 
законодателни институции, Централата на кНСБ се е отзовавала с 
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авторитет, експертност и присъствие. винаги сме имали подкрепата 
на цялото ръководство на кНСБ в лицето на президента д-р Желязко 
Христов, а сега и на президента Пламен димитров, който пое изклю-
чително сериозно и отговорно разрешаването на редица проблеми, 
стоящи пред Федерацията .
 Благодаря на ръководството на кНСБ и най-вече на нейния Пре-
зидент за оказаното ни съдействие и подкрепа в изключително труд-
ния период за отрасъла, но още по-труден за работещите внего и за 
синдикалните ни членове.
Трябва да ви уверя, че Федерацията се отнася изключително отго-
ворно и към оценките и решенията на проведените през периода ко-
ординационни съвети и национални конференции на кНСБ, което се 
потвърждава от работата ни, предмет и на този отчетен доклад.
 Благодаря на всички вас, синдикални председатели и представи-
тели в организацията, за всеотдайния ви и безкористен труд!
 Благодаря на членовете на Управителния съвет, председателите 
на БСС за това, че работихме заедно, че бяхте неотлъчно до нас и 
всеки от вас допринесе за доброто на Федерацията!
 важно за нашата организация сега и за в бъдеще е поддържа-
нето на конструктивен социален диалог и партньорски отношения с 
работодателски и браншови организации, както и с колегите от кТ 
„Подкрепа”, европейски и международни организации.

 в заключение ще цитираме емблематичния просвещенец и бо-
рец за свобода и социална справедливост  Жан Жак русо:
„Единственото средство, което поддържа държавата в състоя-
ние на независимост от каквото и да било е селското стопан-
ство. Дори и да притежавате всички богатства на света, ако 
нямате с какво да се храните, Вие сте зависими от другите. Тър-
говията създава богатство, но селското стопанство обезпечава 
свобода.“

 Затова сме убедени, че каквото и да е бъдещето на България, то 
винаги, в най-висока степен ще  е свързано със земеделието, а сво-
бодата и ще зависи от състоянието на този отрасъл. и осъзнавайки 
отговорностите и задълженията, които имаме пред работещите в 
селското стопанство ние трябва да предложим най-добрия продукт 
на синдикална защита, ориентиран към човека и към специфичните 
професионални общности. единственият начин да постигнем това е 
да сме единни и сплотени.
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Приложение 1

изх.№ 64/28.07.2011
   до
   инж. ПЛАмеН димиТрОв ПреЗидеНТ НА  кНСБ
   и рЪкОвОдиТеЛ НА ПрОекТ
   „СиГУрНОСТ ЧреЗ ЗАкОНА,
   ГЪвкАвОСТ ЧреЗ кОЛекТивНОТО
   ТрУдОвО дОГОвАрЯНе”

   коПие: ЧАвдАр ХриСТОв  иЗП.СекреТАр 
       НА деПАрТАмеНТ 
      „ПрАвНА ЗАкриЛА НА ТрУдА и 
      ЗАкОНОТвОрЧеСкА деЙНОСТ”

   коПие: НикОЛАЙ Недев
      иЗП.СекреТАр НА деПАрТАмеНТ
      „СОЦиАЛеН диАЛОГ и кОЛекТивНО 
      ТрУдОвО дОГОвАрЯНе”

      
 Предложения от Фнсз
относно:  Промяна на нормативната уредба в посока, регламен-
тираща правото на държавните служители на   колективно дого-
варяне  и специална закрила на синдикалните председатели 

 Федерацията на независимите синдикати от земеделието изцяло 
подкрепя подетата Национална кампания на кНСБ „Правата на всеки 
са права на всички”. в тази връзка поставяме особен акцент за усъ-
вършенстване нормативната уредба на колективното трудово догова-
ряне - правото на колективно договаряне за всички работещи, в т.ч. и 
за държавните служители. 
 Следва да отбележим, че ФНСЗ вече е инициирала стъпки за  та-
кава промяна на Закона за държавния служител.
 мотивите ни за това предложение намират опора в чл.44, чл.45 
от ЗдСл,  съгласно които  работещите по служебно правоотношение 
имат право свободно да образуват синдикални организации. Съгласно 
цитираните разпоредби синдикалните организации представляват и 
защитават интересите  на държавните служители. десет годишната 
практика обаче показва, че посочените в закона средства за защита 
не са достатъчно ефикасни за устояване правата и интересите на 
държавните служители.   
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 Безспорен факт е, че най-сигурният начин, по който синдикалните 
организации могат да представляват и защитават правата и интереси-
те на своите членове – държавни служители е социалния диалог, чий-
то основен механизъм е колективното трудово договаряне. Чрез него 
се внася максимална яснота в отношенията между органа по назнача-
ването и държавните служители, както и сигурност за осигуряване на 
по-благоприятни условия на труд от установените в диспозитивните 
разпоредби на специалния закон.
 Ноторен факт е, че почти във всички администрации се изпълня-
ват едни и същи по характер дейности от  работещи по трудово и слу-
жебно правоотношение. На много места работещите по трудово пра-
воотношение и тези по служебни правоотношения членуват  в една и 
съща синдикална организация. Липсата на законова възможност дър-
жавните служители чрез техните синдикални представители  да участ-
ват в колективното договаряне на практика  ги поставя в неравностой-
но положение спрямо работещите по трудово правоотношение, което 
от своя страна налага логичния извод, че те са дискриминирани във 
връзка с трудовите си права. Така например, съгласно диспозитивните 
разпоредби на чл.156 т.2 от кТ синдикалните организации договарят 
по-висок размер на платен отпуск за работа при ненормирано работно 
време, а за държавните служители за същия вид работа при ненорми-
рано работно време (т.е. полагащи труд извън рамките на работното 
време) неоснователно липсва законовата възможност за договаряне 
на  по-благоприятен размер на допълнителен платен годишен отпуск. 
По този начин би могло да се стигне (което е факт в нередки случаи) 
до несправедливо компенсиране от страна на органа по назначаване.
 колективното договаряне е с широко международно признание, 
намерило място в редица конвенции на мОТ, ратифицирани от р Бъл-
гария, както и в редица други международни актове. добре известно 
е, че в качеството си на нормативно съглашение колективният трудов 
договор е източник на правни норми и практиката в редица европей-
ски държави (Франция, Германия и др.) доказва, че колективният тру-
дов договор служи като инструмент за същинското усъвършенстване 
на съответното национално законодателство.   
 водени от горните съображения и с оглед постигане на максимал-
на яснота и сигурност в отношенията между органа по назначаване 
и синдикалните организации на държавните служители за защита на 
трудовите  права на последните, предлагаме кНСБ да изготви проект 
за промяна в чл. 44 и следващите от здсл в посока установяване 
правото на колективно договаряне за тази категория синдикални 
членове. 
 Предлагаме да се създаде нов член в здсл, съгласно който 



Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на ФНСЗ 

58

членовете на синдикалното ръководство (председател и секретар 
на синдикална организация) да се ползват от специална закрила 
при прекратяване на служебно правоотношение на конкретно по-
сочени правни основания. и това е така, защото синдикалният пред-
седател – държавен служител, в изпълнение на задълженията си като 
такъв и защитавайки интересите на синдикалните членове,  много чес-
то става неудобен за органа по назначаването. Неговото положение 
при осъществяване на тази синдикална длъжност не е по-различно 
от това на синдикалния председател, който работи по трудово пра-
воотношение. С оглед  равнопоставеността на синдикалния предсе-
дател – държавен служител и синдикалния председател, работещ по 
трудово правоотношение и в съответствие с основното право, че при 
изпълнение на служебните и трудови правоотношения не трябва да се 
установява дискриминация или привилегии, намираме за необходимо 
кнсБ да предложи конкретен текст за допълнение на здсл, който 
по съдържание да съответства на чл.333, ал.3 от кт. 
 Съществуващата уредба в ЗдСл, относно правата на синдикални-
те председатели дават основание да се приеме, че избирателно и без  
конкретни мотиви е пренасяна уредба от кТ в ЗдСл. За това същата е 
непълна и не изпълнява същинското си предназначение.
 Неусъвършенстваната уредба, регламентираща синдикалното 
членство в ЗдСл поставя  в изключително неравностойно положение  
работещите по служебно правоотношение с работниците и служите-
лите по трудово правоотношение, а липсата на законова възможност 
за колективно договаряне  на практика ги демотивира.
 Федерацията на независимите синдикати от земеделието намира 
за  необходима навременна и наложителна промяната  в Закона на 
държавния служител. Синдикалните ни членове държавни служите-
ли – ветеринарни лекари, агрономи, зооинженери, аграрикономисти 
и други висококвалифицирани специалисти, изпълняващи дейности 
с обществена значимост, които са основоположници на синдикалното 
движение в сектор земеделие (от 30-те години на XX век) и до днес са 
с традиционно високо синдикално съзнание и членство.Независимо от 
добрия социален диалог , които водим и подписаните Споразумения 
за държавния служител вече десет години  при сега съществуващата 
нормативна уредба,  синдикалните ни членове са уязвими и разколе-
бани 
 в заключение ще подчертаем, че в либерализираща се европа 
защитата на интересите на всеки работник и служител са наша пър-
востепенна задача.

със синдикален поздрав 
      светла василева
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Tема на обучението Период Брой 
обучени

Бранш място на 
провеждане

2007 г.
европейски източници за 
финансиране

25 - 26.01.2007 3 ФНСЗ София

модернизация на Профсъ-
юзите

01 - 12.02.2007 5 УС Банкя

Управление на проекти за 
синдикалисти

05 - 06.02.2007 1 ФНСЗ София

Обучение на препoдаватели 15 -16.02.2007 1 ФНСЗ Банкя
Планиране и разработване 
на проекти по VII рамкова 
програма

26 - 27.02.2007 15 ССА София

миграционни въпроси 28 - 29.03.2007 1 УС Брюксел
Учебна визита в Австрия 25 - 30.03.2007 1 ФНСЗ Австрия
Социалните последици от 
глобализацията в контекста 
на членството на България 
в еС

23 - 24.04.2007 2 ФНСЗ Банкя

епизодични болести/Права 
на малките фермери

03 - 4.05.2007 3 НвмС Будапеща

Годишна отраслова среща 
- Секторният социален диа-
лог в Земеделието

17 - 19.05.2007 85 ФНСЗ Слънчев бряг

Социален диалог 23 -26.05.2007 2 УС Букурещ
Национален план за рСр 02.07.2007 г. 1 УС София
Социален диалог 11 - 13.07.2007 4 ФНСЗ Охрид
Оперативните програми - 
инструмент за прилагане на 
еСФ у нас

21.11.2007 15 ФНСЗ София

комуникации и разрешаване 
на конфликти

28 - 30.11.2007 15 УС велинград

2008 г.

модернизация на Профсъ-
юзите

06-07.03.2008 4 ФНСЗ Банкя

Приложение 2
Проведени обучения от ФНСЗ през периода 2007-2011г.
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Tема на обучението Период Брой 
обучени

Бранш място на 
провеждане

колективното договаряне и 
безопасни и здравословни 
условия на труд 

26-27.03.2008 27 НвмС Банкя

Синдикатите в интеркултур-
ния диалог

23 - 25.04.2008 2 ФНСЗ Боровец

Социален диалог - oбмяна 
на добри практики

26 - 27.05.2008 19 ФНСЗ София

равнопоставеността на ра-
ботното място

04 - 06.06.2008 94 ФНСЗ Албена

информиране и консултира-
не на служителите

01- 03.10.2008 34 НС Огняново

Социалният диалог в бран-
ша

03 - 05.12.2008 20 ССА велинград

методи на работа - прегово-
ри и техники на презентация

25 - 27.11.2008 2 НвмС македония

2009 г.
мрежи по заетост в селски-
те райони

18 - 21.03.2009 3 ФНСЗ Берлин

модернизация на синдика-
тите

02 - 03.04.2009 9 УС София

Процедури по информи-
ране и консултиране на 
работниците и служителите 
в съответствие с кТ и раз-
решаване на конфликти и 
комуникационни умения в 
светлината на водене на 
преговори и диалог с рабо-
тодатели

01 - 03.04.2009 24 ССА Банкя

Преодоляване на конфликти 
на национално, браншово и 
регионално ниво

09.04.2009 г. 3 София

Управление на времето 06 - 08.05.2009 2 ССА Албена
измеменията в трудовото 
законодателство и ЗдС и 
приложението му в БкТд

13 - 15.05.2009 34 НвмС велинград
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Tема на обучението Период Брой 
обучени

Бранш място на 
провеждане

мрежи по заетост в селски-
те райони

18 20.05.2009 5 ФНСЗ варна

Годишна асамблея на ФНСЗ 
- «Социалният диалог в сек-
тор Земеделие и неговото 
европейско измерение” 

03 - 05.06.2009 90 ФНСЗ Златни пясъци

Съвместен семинар на син-
дикалните активи на ФНСЗ, 
Агросиндикат - македония и 
НСЗХТ - Сърбия

25 - 27.10.2009 14 УС Сърбия

2010 г.
модернизация на синди-
катите-комуникационна 
стратегия 

11-12.03.2010 10 иАБГ Банкя

Активно участие на син-
дикатите в социалното 
партньорство във връзка с 
разработването и прилагане-
то на нова стратегия на еС 
за подобряване на преван-
тивните и контролни мерки в 
системата на здравеопазва-
нето в системата на здраве-
опазването на животните и 
безопасността на храните

17-19.03.2010 37 НвмС велинград

Обучение за напреднали 
по темата „инструменти и 
резултати на европейския 
социален диалог

29-30.03.2010 1 УС Будапеща

индустриалните отношения 
и социалният диалог в Юго-
източна европа

17-19.05.2010 11 УС Охрид

Общата селскостопанска 
политика след 2013 г.  и пре-
структуриране на селското 
стопанство

06-08.06.2010 103 ФНСЗ Слънчев Бряг
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Tема на обучението Период Брой 
обучени

Бранш място на 
провеждане

Обучение за преподаватели 
по ключови компетентности 
- „Управление на промяната“

01-04.11.2010 2 НвмС, 
ССА

Пловдив

Обучение за преподаватели 
по ключови компетентности 
- „работа в интеркултурна 
среда“

01-04.11.2010 2 НвмС, 
ССА

Пловдив

Обучение по индустриални 
отношения

15-19.11.2010 2 ССА, НС Пловдив

2011 г.
Семинар на еСи и еФФАТ 
на тема Засилване механи-
зма на координация в кТд 
за борба срещу несигурната 
работа 

15-18 март 1 ФНСЗ Лисабон

Oбучение по кк „Лидерство“ 23-25.03.2011 22 УС и НС, 
БАБХ, 

Пловдив

Oбучение по кк „работа в 
мрежа“

23-25.03.2011 22 УС и НС, 
БАБХ, 

Пловдив

Обучение по кСО и кТ, ПГО 23-25.03.2011 22 УС и НС, 
БАБХ, 

Пловдив

конференция по БЗУТ 30 - 31.03.2011 3 ФНСЗ София
Обучение по иницииране и 
управление на европейски 
проект 

13-14.04.2011 30 ССА, доб-
руджански 
Земедел-
ски инсти-
тут

Ген. Тошево

регионална конференция на 
синдикатите от земеделието 
от македония, румъния, 
Сърбия и България

18-20.05.2011 30 УС  Банкя

Годишна Асамблея на ФНСЗ 27-29.05.2011 101 ФНСЗ китен
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Tема на обучението Период Брой 
обучени

Бранш място на 
провеждане

европейска конференция 
по мускуло-скелетни забо-
лявания

07-09.06.2011 1 ФНСЗ елзас

Обучение по кк „Управле-
ние на промяната“

15-16.09.2011 25 УС, ССА, 
НС,иАБГ, 
БАБХ

Паничище

Обучение по кк „работа в 
интеркултурна среда“

16-17.09.2011 25 УС, ССА, 
НС,иАБГ, 
БАБХ

Паничище

европейска конференция 
„Условия на труд и живот на 
сезонните работници и ра-
ботниците - мигранти в сел-
ското стопанство, негативни 
въздействия и нелегална 
заетост”

12-14.10.2011 4 ФНСЗ рим

Oбучение по индустриални 
Отношения- модули 1 и 2

26 - 29.10.2011 21 ССА, НС, 
иАБГ, 
БАБХ

Чифлика

младежка конференция 
„Организиране и привли-
чане на младите хора към 
синдикатите” 

08.10.2011 г. 1 ССА София

младежки Форум 21 век 05.11.2011 г. 4 ССА, НС София
Обучение по БЗУТ 17-19.11.2011 24 иАБГ София
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Приложение 3
Участие на ФНСЗ в европейски проекти през периода 2007-2011г.

Nо Наименование 
на проекта

Период на 
изпълнение

Цели и дейности на проекта Партньори

1 Повишаване 
капацитета 
на синдикати-
те от новите 
страни членки 
за равенство 
на работното 
място - EQUAL 
AGRYWORK

08.11.2007 – 
07.11.2008 г.

 { Укрепване ролята на 
синдикатите в социалния 
диалог посредством ин-
формиране на социалните 
партньори за мерките, 
предприети на европейско 
ниво и тяхното прилагане 
на национално ниво – про-
веждане на европейска 
кръгла маса.

 { Организиране на инфор-
мационни и солидарни 
действия за работещите 
в сектора в трите страни 
– България, испания и 
италия.

 { Процедури по консултации 
с цел ползване на идеи и 
обмен на добри практики 
сред предприятията в от-
расъла.

 { FTA-UGH, испа-
ния.

 { CC.OO, испания.

 { СБАО, България.

 { FLI-SGL, италия. 

2 Програма за 
двустранното 
сътрудничество 
между ФНСЗ и 
IG BAU

2007 – 2011г.  { Укрепване ролята на син-
дикатите в обществото 
и в социалния диалог 
посредством взаимно ин-
формиране и обмяна на 
опит в областта на кТд и 
синдикализация

 { Организиране на инфор-
мационни и солидарни 
действия за работещите в 
сектора.

 { Повишаване капацитета на 
синдикалния актив

ФНСЗ
IG BAU
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Nо Наименование 
на проекта

Период на 
изпълнение

Цели и дейности на проекта Партньори

3 двустранно 
сътрудничество 
между българ-
ските и белгий-
ските социални 
партньори в 
сектор Земе-
делие

2008 – 2011 г.  { Запознаване с модела на 
социален диалог в отрасъл 
земеделие в Белгия, струк-
тура и начин на действие. 

 { Провеждане на поредица 
от работни срещи във 
федералната служба по 
заетост, труд и социален 
диалог. 

 { Запознаване със струк-
турата на Националния 
комитета по социално до-
говаряне. Среща с г-н Жан-
Пол делкроа, секретар на 
комитета по земеделие в 
рамките на националния 
съвет.

 {  ФНСЗ 

 {  СБАО; 

 { иСк, България;

 {  CSC Alimentación 
et Services, Бел-
гия; 

 {  Boeren Bond,       
Организация на 
фермерите в 
Белгия. 

4 Заетост и со-
циален диалог 
– бъдещо раз-
витие и предиз-
викателства

2008 – 2009 г.  { да се изложи съдържание-
то на различните начини за 
организиране на социал-
ния диалог, по-специално 
на двустранния диалог;

 { да се предаде опит и ноу-
хау, така че възможно най-
голям брой участниците 
да могат да използват тези 
знания при организиране 
на секторния социален 
диалог; 

 { да се изготви и разпрос-
трани методологическо ръ-
ководство, което да помог-
не на социалните актьори  
да намерят пътя. 

 { еФФАТ,  еС;  

 { ФНСЗ, СБАО;

 { Aгростар, румъ-
ния;

 { Тарим иш, Тур-
ция;

 { PPDIV, Хърватска

 { GEOPA;

 { Земеделска ка-
мара, Турция.
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Nо Наименование 
на проекта

Период на 
изпълнение

Цели и дейности на проекта Партньори

5 Заетост, мигра-
ция, социален 
диалог и пре-
дизвикателства-
та пред соци-
алните парт-
ньори в новите 
страни-членки 
и страни-канди-
датки MESDA

24.11.2008 – 
23.11.2009 г.

 { Събиране и обобщаване 
на информация във всяка 
страна-партньор за раз-
глежданата проблематика 
в сектора  - провеждане на 
интервюта и попълване на 
въпросници от България, 
румъния, Унгария, Турция, 
македония. 

 { изработване на анализ на 
ситуацията въз основа на 
информация, предоставе-
на от партньорите.

 { 2-дневна европейска кон-
ференция 

 { еФФАТ

 { СБАО, България

 { AGROSTAR, ру-
мъния 
Agrosindikat, ма-
кедония

 { IG BАU, Германия

 { ASAJA, иапания

 { EDU, Белгия

 {  CEETTAR

6 Прозрачност на 
професионал-
ното образова-
ние в селското 
стопанство
AGRI – TRANS

01.09.2008 – 
31.08.2010 г.

 { реализиране на иновации;

 { Agripass  в свиневъдство-
то;

 { разработване на единна 
образователна рамка;

 { Проучване на необходи-
мостта от приспособяване 
на националните, селско-
стопански квалификацион-
ни системи;

 { Провеждане на практичес-
ки тестове в дания;

 { Зключителна конференция 
в Англия;

 { регистър на селско стопан-
ските професии.

 { IG BAU, Герма-
ния;  

 { 3F Fagligt Fælles 
Forbund, дания;

 { UNITE, Англия. 
Уелс;

 { ZZPR, Полша;

 { FGA-CFDT , 
Франция;

 { Agrostar, румъ-
ния.
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Nо Наименование 
на проекта

Период на 
изпълнение

Цели и дейности на проекта Партньори

7 Mрежа за зае-
тост в селските 
райони

01.01.2009 – 
31.12.2009 г.

 { Проучване на добри прак-
тики в страните-партньорки 
за заетостта в селските ра-
йони - обхванати различни 
географски и структурно 
необлагодетелствани ре-
гиони;

 { Обобщаване и оценка на 
резултатите от изследвани-
ята и семинарите  в ръко-
водство с  добри примери 
за местни и регионални 
стратегии за развитие на 
заетостта и класифицира-
не на методи, способи и 
техники при планиране на 
проект; 

 { иГ БАУ – Неза-
висим синдикат 
на работещите в 
строителството, 
Земеделието и 
Околната среда 

 { Независими Пол-
ски синдикати от 
Земеделието 

 { Agrostar, румъния 

8 идентифицира-
не на препят-
ствията пред 
мобилността 
на работещи-
те в селското 
стопанство 
– проучване и 
разработване 
на алтернативи

2009 – 2010 г  { идентифициране на заин-
тересованите страни, за-
нимаващи се с проблемите 
на миграцията – в търсене 
и формулиране на алтер-
нативи за справяне с преч-
ките пред мобилността на 
работната сила в сектора 

 { Засилване на работата в 
мрежа по въпросите на 
мобилността на работната 
сила в сектора и търсене 
на транснационално изме-
рение на тази мрежа чрез 
включване и на български-
те заинтересовани страни.  

 { Проучване на нуждите на 
пазара на труда в отрасъл 
Земеделие в България, с 
оглед активиране на соци-
алния диалог. 

 { Германия;

 { Австрия; 

 { Белгия;

 { България; 

 { испания;

 { Франция;

 { италия; 

 { Холандия;

 { Полша;

 { Чехия; 

 { румъния; 

 { великобритания.
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Nо Наименование 
на проекта

Период на 
изпълнение

Цели и дейности на проекта Партньори

9 Преструктури-
ране и работа 
в селското сто-
панство

01.12.09 – 
30.11.2010 г.

 { изследване на  регионални 
примери за преструктури-
ране в 5 страни в сектор 
Земеделие ;

 { изработването на кратки 
регионални и секторни 
анализи и оценка на необ-
ходимостта от преструкту-
риране;

 { визити на предприятия 
в Германия, румъния, 
Полша, италия, Австрия 
за обмен на добри парак-
тики на преструктурирани 
земеделски стопанства и 
кооперативи;

 { иГ БАУ, Германия

 { Земеделска 
камара - долна 
Саксония

 { GPA Тм,  Австрия 

 { Австрийска Сел-
ско стопанска 
камара;

 {  АЛПА Национа-
ле, италия;

 { Агростар, румъ-
ния;

 { НСрСС, Полша;

 { еФФАТ,  Белгия.  

10 Ситуацията на 
командировани-
те работници в 
сектор Земеде-
лие в европа

2009 – 2010 г.  { Тристранни срещи и кръгли 
маси на социалните парт-
ньори на национално ниво 
по тематиката;

 { Проучване и анализ на 
нормативната уредба, 
касаеща командировани-
те работници в страните 
– членки, партньорки по 
проекта;

 { доклад по изследването и 
сравнителен анализ на си-
туацията на командирова-
ните работници в различ-
ните европейски страни;

 { изготвяне на практическо 
ръководство, третиращо 
въпросите, свързани с ко-
мандированите работници 
в селското стопанство.

 { Синдикални орга-
низации в сектор 
земеделие от:

 { Германия;

 { Австрия; 

 { Белгия;

 { България; 

 { испания;

 { Франция;

 { италия; 

 { Холандия;

 { Полша;

 { Чехия; 

 { румъния. 
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Nо Наименование 
на проекта

Период на 
изпълнение

Цели и дейности на проекта Партньори

11 Прогнозно и 
Превантивно 
Управление на 
длъжностите и 
компетенциите

01.12.2009 – 
01.12.2010 г.

 { Осигуряване на необходи-
мите елементи за създа-
ването на инструмент за 
ППУдк;

 { Създаване на инструмент 
за информация, консулта-
ция и участие, насочен към 
ммП;

 { ОСП след 2013 г. - източ-
ник на въпроси, на нови за-
лози и на големи искания в 
социалната сфера. 

 { Германия;

 { испания;

 { Франция;

 { дания;

 { Полша;

 { Турция;

 { Чехия.

12 Условия на 
труд и живот на 
сезонните ра-
ботници
 и работниците - 
мигранти в сел-
ското стопан-
ство, негативни 
въздействия и 
нелегална за-
етост

15.12.2010 
30.11.2011 Г.

 { разработване на Харта 
за условията на работа 
и условията на живот на 
сезонните и работниците 
мигранти. Тази харта ще 
служи като отличителна 
емблема за „добрите“ фир-
ми, в които се спазват пра-
вата на работниците;

 { Наблюдение и изследване 
на положението на работ-
ниците мигранти по време 
на престоя им в приемаща-
та страна и при завръща-
нето им в родината; 

 { Създаване на насоки и 
общи мерки за заинтер-
сесованите страни - син-
дикати и работодателски 
организации, които ще се 
ползват като платформа за 
борба срещу широкораз-
пространеното нелегално 
наемане на работа.

 { еФФАТ,  еС;  

 {  иГ БАУ / ПекО 
институт, Герма-
ния;

 { АЛПА Национа-
ле, италия;

 { Агростар, румъ-
ния

 { AIAB , италия;

 { INEA, италия;

 { FGA CFDT, Фран-
ция.
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Федерация на независимите  
синдикати от земеделието 

1606 София, Ул. „Владайска” 29
Тел.: +359 2 952 15 40 
fnszbg@gmail.com 
www.fnsz.org


