
ПРОГРАМА НА ФНСЗ 
ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ФНСЗ СЛЕД XVIII РЕДОВЕН КОНГРЕС  

 
След две десетилетия на преход, открил нови хоризонти за развитие, но и 

породил множество тежки проблеми и предизвикателства днес България навлиза 
в качествено нов етап. Дълбокото социално разслоение, което поражда новите 
социални конфликти, бедността и безработицата, престъпността, неграмотността 
и лошото здравословно състояние се превръщат в остри проблеми с дълготрайни 
последствия. Мизерните равнища на доходите днес – заплати и пенсии - са 
тежката социална цена, която хората на труда от града и селото, мнозинството 
специалисти и служители платиха и продължават да плащат за паричната и 
финансовата стабилизация след 1997 г. Капитализмът, който развиваме се 
проявява в своите най-уродливи форми, което пък е причина за упадъка – 
социален, икономически и духовен - който гнети милиони български граждани. 
Нарастващото напрежение в обществото на животновъди, млекопроизводители и 
зърнопроизводители, унизителното положение, в което е поставен отново 
селскостопанския производител, сочените за виновни единствено работещите  и 
служителите и липсата на диалог с институциите, отговорни за провеждане на 
политиката в отрасъла, както и категоричната липса на знак, че политиците, 
носещи отговорността за българското земеделие и днес, 20 години след прехода 
са извели поука от горчивите уроци на непоследователната аграрна политика, ни 
изправя пред сериозно предизвикателство за демократичността и социалния 
диалог в обществото ни. 
Като взема пред вид прогнозите за слаб растеж на българската икономика през 
следващите години и продължителния процес на  преструктуриране в българското  
сектор Земеделие; 
Като се ръководи от приоритетите на КНСБ, ЕФФАТ, МЗХ за работа в предстоящия 
период; 
Като изхожда от същностните си цели за защита правата и интересите на 
работещите в сектора и развиване на отрасловия социален диалог в сектор 
Земеделие и мястото на ФНСЗ като ключов играч в  процеса на социален и 
граждански диалог в България за ефективно решаване на обществено-значими 
въпроси; 
Като анализира изводите и поуките от работата си през изминалия пет-годишен 
период, 
  
Осемнадесетият Редовен Конгрес на ФНСЗ формулира своите приоритетни 

области за работата през следващия пет-годишен период 
 

1. За конкурентноспособно българско земеделие чрез прилагане на 
справедлива политика, ориентирана към осигуряване на заетост, 
доходи и качество на живот  

a. Активно участие на ФНСЗ в дебата за ОСП след 2013 и нейното 
прилагане на всички нива в отрасъла с фокус върху запазване на 
съществуващите работни места и създаване на нови устойчиви 
работни места в сектора и прилагане на всички инструменти за 
развиване на устойчиво земеделие в България, като фактор за 
развитието и стабилизирането на селските райони.  

b. Запазване на работните заплати и търсене на механизми за 
актуализирането им пред вид растящата инфлация.  



c. Насърчаване на  прилагането на активни мерки на пазара на труда в 
сектора – субсидиране на непълно работно време, споделени 
работни места и съчетаването им с програми за обучение и 
подкрепа на доходите. 

d.  Насърчаване на социалните инвестиции – създаване на 
симулиращи механизми за споделяне на инвестициите в човешките 
ресурси между държавата, работодател, работник, местна власт – 
секторен социален фонд.   

e. Ограничаване на сивата икономика в сектора, защита на българския 
потребител за прозрачност на хранителната верига. 

 
2. За ефективен и активен социален диалог в отрасъл Земеделие. 

Защита фундаменталните права на работното място. Колективно 
договаряне в отрасъла 

a. Прецизиране на критериите за представителност на национално и 
равнище и насърчаване на консолидационния процес на 
работодателските организации в сектора.   

b. Развиване на двустранния социален диалог, с оглед управлението 
на кризисните процеси в сектора и налагане на минимални трудови 
стандарти в сектора чрез подписване на отраслово споразумение. 

c. Подготовка и съдействие при сключване на колективните договори, 
съобразени с промените настъпили в законовата уредба, 
променената реалност и най-вече с потребностите с хората. 

d. Разширяване обхвата на кампанията за огласяване на добрите 
примери за индустриални отношения в сектора – КТД, БЗУТ, трудови 
и осигурителни права – активно участие в Националната мрежа по 
КТД и права, създадена от КНСБ, както и в Комитетите по КТД в 
рамките на европейската синдикална солидарност.  

e. Приоритетни звена за разширяване на синдикалното членство в 
рамките на СЗКБ, МЗХ и в други производствени земеделски 
структури. 

f. Засилване сътрудничеството с организации на дребните фермери и 
едрите земеделски производители/арендатори и привличането им 
като асоциирани членове към ФНСЗ в търсене на общи позиции и 
становища по промените в българското земеделие. 

g. Отстояване целостта на всички обслужващи звена в отрасъла. 
h. Участие на Федерацията в изработването на становища, позиции, 

предложения. 
i. Активно участие на всички синдикални структури на ФНСЗ в ОСТС 

към МЗХ. 
j. Разширяване участието на наши представители в Европейския 

секторен диалог и развиване на двустранната обратна връзка чрез 
усилия за прилагане и разширяване на отрасловите споразумения в 
процеса на КТД у нас. 

 
3. За силна синдикална организация чрез вътрешно организационно 

развитие и обучение. 
 

4. За силни синдикати в земеделието - международна синдикална 
солидарност 
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a. Сътрудничество с организациите от мрежата на EFFAT и IUF и 
развиване на двустранни взаимоотношения със стратегически 
партньори;  

b. Участие на Федерацията в изготвяне на становища и позиции на 
ЕФФАТ по актуални проблеми;  

c. Активна роля на ФНСЗ на водеща организация в ЦЮИ Европа и на 
Балканския регион; 

d. Разработване и участие в проекти и програми със аналогични 
партньорски синдикални организации от мрежата на ЕФФАТ. 

 
5. Медийна политика 
 

a. Активна кампания за популяризиране дейността на ФНСЗ чрез 
публикуване на материали в Синдитруд, интернет страницата на 
КНСБ, местен печат и пр.  

b. Участие в съвместни пресконференции по водещи икономически и 
социални проблеми в отрасъла; 

c. Участие в други PR инициативи, организирани със социалните 
партньори. 

 



РЕЗОЛЮЦИЯ № 1 
 

Организационното укрепване на ФНСЗ - синдикално сдружаване и синдикална 
защита през призмата на синдикалната солидарност в сектора  

 
 Федерацията на независимите синдикати от земеделието има за своя висша 
цел представителство и защита интересите и правата на работниците и служителите в 
сектор Земеделие. В изпълнение на тази цел и в отговор на динамичната социално-
икономическа реалност в сектора и в отговор на предизвикателствата на все по-голяма 
дистанцираност на работещите от синдикатите и за привличане на нови членове, 
изграждане на нови синдикални структури, както и за повишаване и утвърждаване на 
ролята на ФНСЗ в обществено-икономическия живот на страната ни, и по-конкретно в 
Земеделието, ФНСЗ провежда комплексна политика по въпросите на синдикалната 
защита и синдикализацията на сектора, като залага на ясен организационен модел, в 
който присъстват натрупания дългогодишен опит, но и нови приоритети и 
дългосрочното планиране.  
  Като се опира на постигнатите резултати, формулираните по време на 
дискусията проблеми и изведените приоритети Осемнадесетият Редовен Конгрес на 
ФНСЗ възлага на ръководството и нейните браншови структури: 
 

1. Защита на конституционното право на сдружение на работниците и 
служителите в синдикални организации и упражняване на синдикални права, 
като постави специален фокус върху законовото уреждане на правото на 
работещите по служебни правоотношения на колективно трудово 
договаряне и на ефективна стачка (Промени в ЗДСл.) и гарантиране на 
професионалните и лични интереси на синдикалните членове. 

2. Да засили и укрепи контактите и сътрудничеството с органите и институции, 
провеждащи политиката по земеделие в страната, както и с организациите 
на работодателите с цел развиване на ефективен социален и граждански 
диалог и проактивен подход за заетостта и работните места в сектора. 

3. Да участва в преговори, да сключва споразумения и договори с 
представители на изпълнителната власт, браншови и работодателски 
организации или отделни техни представители; 

4. Да разработва и защитава самостоятелно или в партньорство със сродни 
организации свои програми, проекти или синдикални искания към проектите 
на и програмите на законодателната и изпълнителната власти; 

5. Да работи целенасочено по укрепване на вътрешноорганизационния си 
ресурс, като прилага средносрочна, респ. ежегодна програма за обучение, 
подготовка и усъвършенстване на синдикалния актив, като постави 
специален акцент върху работата с жените и привличане на младите хора 
към синдикалната кауза в контекста на прилагането на ОСП у нас, 
политиката по заетостта и ученето през целия живот;  

6. Да работи за прилагане на единна и по-агресивна политика за привличане 
на нови членове, като се търси разнообразяване на потенциалните членове, 
но се постави акцент върху дребните и средните фермери, наети работници 
от земеделските кооперации и др. и се залага на сътрудничеството и 
подкрепата от регионалните структури на КНСБ;  

7. Да продължи активното си участие в мрежата на ЕФФАТ и в комитетите по 
социален диалог, БЗУТ, въпросите на жените и др. актуални теми в сектора, 
да използва и прилага добрия синдикален опит в своята работа, да работи 
за издигане на синдикалната солидарност в сектора в Балканския регион 
(ЮИ Европа) чрез развиване на двустранни и многостранни спооразумения 
за сътрудничество. 



РЕЗОЛЮЦИЯ № 2 
 

Заетост и доходи.  
Обучение, квалификация и преквалификация на работещите в сектор Земеделие. 
  
 През последните години ниските доходи в селското стопанство, структурните 
промени в отрасъла, силно ограничените възможности за професионална реализация 
на работещите и неустойчивото развитие на сектора доведоха до намаляване на 
заетостта, съпроводено със застаряването на работната сила в селското стопанство. 

Качеството на настоящата заетост в сектор Земеделие се характеризира със 
силно подценено заплащане на труда, пораждащо загуба на висококвалифицирани 
кадри. Аграрната политика на управляващите към настоящия момент не е ефективна, 
което от една страна спря очакваните от обществото промени, а от друга влоши 
икономическата среда и жизнения стандарт в селските райони. 
 Извършваното през годините няколкократно оптимизиране на числения състав във 
всички структури на практика доведе до достигане на санитарния минимум в 
числеността на персонала. Значителна част от висококвалифицираните специалисти 
неоснователно бяха уволнявани или сами  прекратяваха трудовите  или служебни 
правоотношения, поради все по-ниското и неадекватно заплащане. Неоправдано 
ниските трудови възнаграждения не успяваха да мотивират работещите за все по-
качествено и ефективно изпълнение на трудовите и служебните им задължения, което 
би гарантирало същинския просперитет на отрасъла. 
 Въпросът за доходите както на земеделските производители, така и за работниците и 
специалистите от обслужващите и изпълнителски структури на МЗХ, които са далеч 
по-ниски от от европейските, е един от най-важните въпроси на аграрната политика. 

Липсата на планомерност, стратегическа визия и финансова обезпеченост в 
обучението, квалификацията и преквалификацията  на селскостопанските работници и 
специалисти води до неустойчиво земеделие в България. 
Политиката на нарастване на доходите и проблемите на заетостта в земеделието 
трябва да се осъществява чрез отраслово сътрудничество, в съответствие с 
икономическите възможности, осигуряващи догонващо развитие на ЕС - основен 
приоритет в бъдещата дейност на Федерацията и да покрива следните цели: 

1. Ежегодно обсъждане бюджета на МЗХ  и финансовата  рамка  за сектор       
„Земеделие”. Договаряне нарастването на трудовите възнаграждения, МРЗ 
и СРЗ в отрасъл Земеделие, търсене на механизми за актуализирането им 
предвид растящата инфлация; 

2. Активно участие на ФНСЗ в дебата за ОСП след 2013 и нейното прилагане 
на всички нива в отрасъла с фокус върху запазване на съществуващите 
работни места и създаване на нови устойчиви работни места в сектора и 
прилагане на всички инструменти за развиване на устойчиво земеделие в 
България, като фактор за развитието и стабилизирането на селските райони; 

3. Постоянни преговори за запазване на работните места в структурните звена  
в системата на МЗХ; 

4. Браншово договаряне на минимални основни работни заплати и минимални 
осигурителни прагове за съответните категории персонал; 

5. Активна позиция при прилагането новите инструменти на ОСП в 
земеделските стопанства, в които плащанията ще бъдат оценявани и по 
критерии за актуална заетост, обвързани с броя на работните места и 
работните заплати; 

6. Разширяване обхвата на осигурените лица и особено на земеделските 
производители и тютюнопроизводители; 

7. Въвеждане на специфични схеми за осигуровка при безработица за 
категории работещи в отрасъл селско стопанство; 

8. Участие на ФНСЗ в разработването на нормативни документи, касаещи 
трудовата заетост и квалификацията на работещите в селското стопанство. 



 
 
 



РЕЗОЛЮЦИЯ № 3 
 

Социален диалог и колективно трудово договаряне  
 
Колективното трудово договаряне и социалния диалог са ефективен инструмент 

за защита на трудовите, осигурителни и социални права на работещите в сектор 
земеделие. Синдикалната ни стратегия предполага съгласувани действия на секторно, 
браншово ниво и ниво предприятие. Така се осигуряват общовалидни минимални 
стандарти, чиито параметри могат да бъдат подобрявани на по-ниските нива, 
съобразно конкретните възможности и специфичност на структурните звена на МЗХ, 
търговските дружества, земеделските кооперации и дребните земеделски 
производители. 

XVIII Редовен Конгрес на Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието отчита динамичното развитие и значимостта на процесите на колективни 
преговори и колективно трудово договаряне на всички нива и ще работи за: 
1. Подобряване на съдържателната част на колективните трудови договори на 

всички равнища: 
 

 По-високи стойности на договорени параметри на колективно трудово 
договаряне;  

 Механизми за правилно разпределяне на трудовите възнаграждения  и 
увеличаване на  началните основни месечни работни  заплати; 

 Закрилни мерки при съкращения в условия на преструктуриране; 
 Недопускане отказ или отстъпление от вече завоювани позиции и 
договорености.  
 

2. Усъвършенстване на нормативната база за колективни преговори, включително и 
законово регламентиране на правото на държавните служители за колективно 
договаряне. 

 
3. Използване максимално възможностите на КТД за повишаване на равнището и 

качеството на заетост на работещите в сектор Земеделие. Договаряне на клаузи, 
стимулиращи заетостта на едни и същи сезонни работници, доказали ефективност 
при изпълнение на трудовите си. 

 
4. Въвеждане на критерии за представителство на организациите в отрасъл 

Земеделие, което да доведе до обединяване на браншовите организации в една  
национално-представителна работодателска структура – дългоочаквана 
възможност за  сключването на  Отраслово споразумение. 

  
5. Предприемане на нови обучаващи и други вътрешно-организационни мерки за 

развитие капацитета на синдикалните дейци на всички равнища за водене на 
успешни преговори. 

 
6. Изучаване, усвояване и прилагане на добри европейски и международни практики и 
 стандарти в колективните преговори и договаряне.  

 
7. Контрол и съдействие за изпълнението на сключените БКТД и Споразумения за 
 държавния служител. 

 
8. Изграждане и поддържане на регистър на КТД. 
 



РЕЗОЛЮЦИЯ №4 
 

 Общата селскостопанска политика в България в контекста на Стратегия Европа 
2020 

 
 
 Осемнадесетият редовен Конгрес на Федерация на независимите синдикати в 
земеделието признава голямото значение на Общата селскостопанска политика в 
развитието и напредъка на българското земеделие.  
Като взема под внимание опита на България от 5-годишния опит на българското 
европейско членство, като осъзнава, че ЕС е не просто неизчерпаем и леснодостъпен 
източник на средства, а означава стандарти, правила и ясна проследимост на 
публичните финанси; 
Като е наясно с основните цели на Общата селскостопанска политика, насочени към:  

 достатъчно и качествена селскостопанска продукция, отговаряща на 
изискванията за здравословно хранене на европейските граждани  

 повишаване доходите на фермерите, които по традиция са силно зависими от 
пазара и по-ниски, в сравнение с останалите икономически сектори  

  устойчиво управление на природните ресурси и климатични 
предизвикателства, за да се гарантират и насърчават устойчиви земеделски 
практики 

 търсене и въвеждане на нови производствени процеси в контекста на 
биоикономиката, но най-вече да отговори адекватно на климатичните 
изменения и да намали негативните последици от тях; 

 балансирано териториално развитие в Общността; 
Като се обляга на декларациите на ЕФФАТ от Алмерия и Дубровник, както на своята 
декларация относно бъдещата ОСП след 2013г., според които ОСП трябва да 
отразява и защитава и интересите на работещите в сектора и да има ясна 
обвързаност със социалните стандарти срещу несигурната работа и сивата икономика, 
за равнопоставеност при прилагането и и за насърчаване на заетостта и социалната 
кохезия;  
Като е наясно със ситуацията, че секторът е драматично засегнат от икономическата 
криза, страда от голяма несигурност на работните места, високи рискове за 
работещите в него, ширеща се нелегална заетост, липса на достатъчно 
квалифицирани работници, най-вече поради недостатъчно професионално обучение и 
квалификация и незавидни условия на труд;     

Като анализира ситуацията с усвояването на европейските средства в рамките на 
ОПРСР и трудностите пред средните и дребни земеделски производители, и като 
изследва със загриженост обезлюдяването на селските райони в България,  

Осемнадесетият Редовен Конгрес на ФНСЗ възлага на органите и структурите на 
Федерацията:   

1. Да се засили участието на Федерацията в процеса на програмирането, 
мониторинг и контрол при прилагане на мерките и инструментите на ОСП в 
българското земеделие, като се наблюдава и работи за засилване на 
компонента заетост, доходи, социални стандарти, мерки по обучение и 
квалификация в индикаторите по изпълнението и гарантира равнопоставеност 
между отделните страни-членки (всичко това, съобразено със Стратегията по 
заетост на ЕС и Европа 2020); 

2. Да работи за отстояване и приобщаване на аграрната наука в изпълнението на 
ОСП у нас и превръщането и в реален фактор в процеса на управление на 
производствената дейност в земеделието и преработвателната промишленост, 
както и в проводник на «позеленяването» на българското земеделие;   
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3.  Доколкото бъдещата ОСП предвижда финансиране на схеми за обучение и 
квалификация на живеещите в селските райони, които да ги подкрепят в 
справянето с бъдещите изисквания за ефективност на разходите, опазване 
здравето на животните и екологичното равновесие и пр., в тези схеми да се 
предвиди и гарантира специално място и достъп до тях за работещите в 
сектора.   

4. Да засили сътрудничеството с браншовите организации в сектора за 
формиране на единна българска позиция относно ОСП след 2013 г и да работи 
за информиране и обучение на земеделските производители – дребни и средни 
– за възможностите за подкрепа от страна на ОПРСР (като проводник на ОСП в 
България).  

5. Да засили сътрудничеството си с дребните и средните земеделски 
производители и да им съдейства за изграждане на сдружения, кооперативи на 
производителите и търсене на иновативни подходи и форми за приобщаването 
им към ФНСЗ.  

6.  Да засили дейността по информиране на синдикалните членове за процеса и 
резултатите от работата на Европейския секторен комитет по социален диалог 
и търсене на възможности за разпростиране на рамковите споразумения в 
сектора в национален план. 

7. Да продължи дейността си по разработване и участие в проекти и програми, 
финансирани от фондовете на ЕС, международни и европейски организации, в 
изпълнение на целите на стратегия Европа 2020  .    

 



РЕЗОЛЮЦИЯ №5 
 

Здравословни и безопасни работни места в сектор Земеделие 
 
 

Селското стопанство е един от най-опасните сектори на производството и 
земеделските работници са изложени на висок риск от трудови злополуки,  
респираторни заболявания, мускулно-скелетни увреждания, шум-индуцирана загуба на 
слух, кожни заболявания и определени ракови заболявания. 

Редица икономически фактори в сектора влияят отрицателно върху инвестиции 
в безопасността и здравето на работещите, в резултат на което безопасността и 
здравето на селскостопанските работници са повече от незадоволителни 

 Многократно измененият закон за безопасни и здравословни условия на труд в 
съответствие с европейските норми и стандарти   цели осигуряване на благосъстояние 
при работа и качество на труда, отчитайки професионалните рискове. 
 Показатели за постигане на целите в областта на условията на труд са 
намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, превенцията на 
насилието, социалните и психосоциалните рискове. 
 Всички показатели трябва да бъдат предмет на специални мерки, предвидени в 
селското стопанство и включване в оценката на риска и в дейностите, предприемани 
за тяхното минимизиране на всяко работно място. 
Като взема предвид горепосочените проблеми Осемнадесетият Редовен Конгрес на 
ФНСЗ приема да работи в следващия свой мандат по следните приоритети в областта 
на политиката по БЗУТ: 

1. Да работи системно за повишаване информираността на работниците и 
служителите за ролята и значението на комитетите по условия на труд, 
както и групите по условия на труд. 

2. Подобряване на законодателството в посока на разширяване на 
представителството на работниците и служителите в разработването, 
провеждането и мониторинга на плана за действие по подобряване 
условията на труд и елиминирането на рисковите фактори на работната 
среда. Активно участие на ФНСЗ в Експертната комисия по безопасност и 
здраве при работа в рамките на ОСТС към МЗХ;  

3. Да се подобри достъпа и разшири участието на представителите на 
работниците и служителите в КУТ и ГУТ до информация, обучение, 
методическа помощ, основана на задълбочена оценка на потребностите; 

4. Засилване партньорството с ИА „ГИТ”, областните инспекции на труда и 
участие в контрола върху работодателите за точно и безусловно изпълнение 
на законовите им задължения по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, за спазване на трудовото законодателство; 

5. Провеждане на съвместни инициативи с работодателски организации по 
проблемите на ЗЗБУТ; 

6. Системно упражняване на сигналната функция при неизпълнение на 
законовите изисквания за осигуряване на ЗЗБУТ;  

7. Качественото обслужване на службите по трудова медицина. 



РЕЗОЛЮЦИЯ № 6 
 

Политика по равни възможности на мъжете и жените, работещи в земеделието и  
работа с младите хора 

 
 
 Осемнадесетият редовен Конгрес на Федерация на независимите синдикати в 
земеделието признава значителното присъствие и голямата роля на жените в селското 
стопанство.  
Като отчита необходимостта да продължи активно своята дейност по въпросите и 
проблемите на жените (близо 52 % от работещите в земеделието са жени, а в 
синдикалните ни структури жените представляват преобладаващата част от тях);  
Като осъзнава, че жените в България са капитал с високо образование, което обаче не 
успяват да превърнат в адекватно и съизмеримо с мъжете заплащане или във 
властови ресурс чрез адекватно кариерно развитие и все още са в уязвимо положение 
по отношение на достъп и реализация на права;  
Като осъзнава със загриженост, че една голяма част от работещите в българското 
земеделие са неплатена семейна ръка (близо 80%) и липсата на подкрепящи мерки в 
областта на женското предприемачество, което може да бъде тласък в икономиката на 
районите и особено на селските;  
Като се основава на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността 
на половете (2009-2015 г.), разписана от социалните партньори на национално ниво и 
приета в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа, стратегическите документи 
на ЕС, Европейският пакт за равнопоставеност на половете, на принципите залегнали 
в конвенциите на ООН за правата на жените и Приоритетите на Европа 2020; 
Като отчита критичната демографска картина в българското общество и 
миграционните  нагласи в обществото и особено сред жените и младите хора, както и 
недостатъчното изследване на възможностите за привличането им и реализация на 
младите в сектор земеделие,  
 
 

ФНСЗ се ангажира да работи активно за: 
 

1. Отстояване на равните права в Колективните трудови договори – равни 
шансове за старт, квалификация и растеж; 

2. Съхраняване на завоюваните досега права (осигуровки, обезщетения в случай 
на временна нетрудоспособност, бременност и майчинство и други), с оглед 
ограничаване на бедността сред жените; 

3. Опазване здравето на жените и приоритетите за защитата му чрез развиване на 
безопасни и здравословни условия на труд, превенция на стреса и насилието 
на работното място, социалния отдих и възстановяване; 

4. Отстояване и защита на равнопоставеността в контекста на развиващите се  
миграционни процеси през съвместна работа в мрежата на ЕФФАТ и сродни 
организации; 

5. Структуриране на консултативна група в рамките на ФНСЗ „Женски комитет в 
земеделието”, която да работи систематично по проблемните области на 
жените и да подкрепя политиката на Федерацията; 

6.  Работата с младите хора да бъде структурирана и формализирана чрез 
създаване на Младежки комитет в рамките на ФНСЗ, ,който да подкрепя 
ръководството в изпълнение на политиката в тази целева област чрез: 

• Разработване и реализиране програми за подпомагане на 
професионалното развитие на младите хора; 

• Включване в КТД на клаузи за платен годишен отпуск и средства за 
сметка на работодателя при специализация; 



• Търсене на специфични подходи в привличането на младите хора към 
синдиката – разрешаване на специфични проблеми, планиране на 
младежки обучения, семинари, кръгли маси, др. събития с цел развиване 
на организационния и лидерския им потенциал (както на национално, 
така и на европейско ниво); Участие в Младежкия форум XXI-ви век на 
КНСБ и международните младежки организации; 

• Изграждане на регистър/мрежа на членуващите младежи във 
Федерацията, който да бъде регулярно актуализиран от браншовите 
структури с цел по-добра координация и информация с младите 
синдикалисти и тяхното активно включвани в дейности и инициативи на 
Федерацията. 

• Целенасочена работа по развиване на мерки за работни места, които са 
атрактивни за млади специалисти и предлагат кариерно развитие и 
достойно заплащане в сектора.  

 



РЕЗОЛЮЦИЯ № 7 
 

Политика на ФНСЗ за развиване на партньорство с браншови организации и 
НПО, заинтересовани в сектор Земеделие. Работа с медии и информационен 

напредък 
 

Осемнадесетият редовен Конгрес на ФНСЗ оценява значимостта на развиване 
на партньорството и съвместните усилия за постигане на конкурентноспособно и 
справедливо земеделие в България.  

Като отчита сериозните задачи, които ФНСЗ си поставя в областта  на 
прилагане на Общата селскостопанска политика в България;  

Като взема под внимание нуждата от мобилизиране на синдикалния актив и  
повишаване на синдикалния потенциал с оглед активизиране на дейността в 
обществения живо; 

Като отчита значението на медиите в процеса на информираност на гражданите 
и във формирането на нагласи и позиции и във вземането на решения; 

Като се опира на технологичния напредък в областта на информационните 
технологии и необходимостта от бързата актуализация на данни,    

 
възлага на ръководството на ФНСЗ: 
 

1. Да поддържа, развива и разширява професионалните и социални 
контакти с неправителствените организации – браншови, съсловни 
организации, граждански сдружения с нестопанска цел, с цел 
оптимизиране на нормативната уредба в сферата на селското 
стопанство, както и осъществяването на обществен контрол по спазване 
на трудовото законодателство и управлението на публичните ресурси в 
системата.  

2. Да участва в разрешените от закона форми на управление на 
обществени средства в сферата на земеделието, да развива и предлага 
общи позиции, становища и предложения по актуални въпроси, които да 
представя и защитава пред публичните институции. Да разработва и 
провежда съвместни с неправителствени организации обществени 
форуми по конкретни проблеми на сектора и потребностите на 
работещите в него. 

3. Да разширява активно контактите и възможностите за влияние върху 
общественото мнение чрез националните и регионални печатни издания 
и електронните медии, но най-вече чрез обогатяване и развиване на 
интернет страницата на Федерацията, като най-пряк път между актива и 
синдикалистите.   

4. Да бъде изградена компютърна система за информационно осигуряване 
на ФНСЗ, съдържаща електронно досие на всяка синдикална структура 
на Федерацията и електронна система за водене на счетоводство на 
ФНСЗ. 
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