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	 ДНЕВЕН	РЕД,	ПРОГРАМА,	 
РЪКОВОДНИ	И	ПОМОЩНИ	ОРГАНИ	 
НА	XIX	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА	ФНСЗ

7	декември	2016	г.
София,	Хотел	“Форум”

ДНЕВЕН	РЕД

1.	Отчетен	доклад	на	УС	на	ФНСЗ	за	дейността	през	периода	
2011	-	2016	година
Докладва: Председателят на ФНСЗ
 
2.	Отчетен	доклад	на	Финансово-контролната	комисия	на	ФНСЗ	
за	периода	2011	-	2016	година
Докладва: Председателят на ФКК

3.	Изменения	и	допълнения	на	Устава	на	ФНСЗ
Докладва: Председателят на Комисията за изменение и допълне-
ние на Устава

4.	Избор	на	ръководни	и	контролни	органи	на	ФНСЗ
Докладва: Председателят на Комисията по предложенията за из-
бора на ръководните и контролни органи 

5.	Избор	на	делегати	за	VІІI	конгрес	на	КНСБ

6.	Програма	на	ФНСЗ	за	следващия	мандатен	период	2016-2021	г.	
Докладва: Председателят на Комисията по изготвяне на проек-
торезолюциите

7.	Разни

Закриване	на	Конгреса	на	ФНСЗ

 При липса на кворум Конгресът се отлага с един час по-късно и 
ще се проведе на същата дата и място, от 10:00 часа, при същия 

дневен ред, съгласно изискванията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ. 

ПРОГРАМА
НА	XIX	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА	ФНСЗ

7	декември	2016	г.
София 

9:00	–	10:00 Регистрация на участниците
10:00	–	10:15 Откриване на XIX Редовен Конгрес от  

Председателя на ФНСЗ
10:15	–	10:45 Приветствия от гостите. Поздравителни адреси
10:45	–	11:15 Кафе-пауза

Първо заседание
Водещ: Светла Василева

11:15	–	11:25 Kомисията по представителността
11:25	–	11:45 Отчетен доклад за дейността на УС на ФНСЗ  

за периода 2011 - 2016 г.
11:45	–	11:55 Отчетен доклад за дейността на ФКК на ФНСЗ за 

периода 2011 – 2016 г.
11:55	–	13:30 Изказвания и обсъждания по докладите
13:30	–	14:30 Обяд

Второ заседание
Водещ:Валентина Васильонова

14:30	–	15:30 Изменения и допълнения в Устава на ФНСЗ
15:30	–	15:45 Освобождаване на членовете на досегашното 

ръководни органи на ФНСЗ – Председател и Зам. 
Председател, Председател на ФКК и членовете  

на УС на ФНСЗ
15:45	–	16:00 Кафе-пауза

Трето заседание
Водещ: Емил Славев

16:00	–	16:10 Предложения за избор на Председател и Зам. 
Председател на ФНСЗ, Председател на ФКК и 
членовете на УС на ФНСЗ и членове на ФКК и 

делегати за VIII Редовен Конгрес на КНСБ
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16:10	–	17:25 Избор на Председател и Зам. Председател, 
Председател на ФКК и членовете на УС на ФНСЗ и 

членове на ФКК и делегати за  
VIII Редовен Конгрес на КНСБ

17:30	–	18:15 Обсъждане и приемане на Програмата и 
резолюциите на ФНСЗ за следващия мандатен 

период 2016 – 2021 г. 
18:15	–	18:30 Заключително слово на новоизбрания Председател 

на ФНСЗ
Закриване на XIX Редовен Конгрес

19:30 Официална	вечеря	за	гостите	и	делегатите

РЕГЛАМЕНТ
ЗА	РАБОТАТА	НА	XIX	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА 

ФЕДЕРАЦИЯТА	НА	НЕЗАВИСИМИТЕ	 
СИНДИКАТИ	ОТ	ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 1. ХІХ Редовен Конгрес на ФНСЗ се провежда на основание ре-
шение на Управителния   съвет № 3 от 23.03.2016 г ., публикувано в 
Държавен вестник бр. 83  от 21.10.2016 г.
 2. В работата на ХIX конгрес на ФНСЗ участват само регистрира-
ните делегати и гости на Конгреса.
 3. Редовността и легитимността на Конгреса се обявява с доклад 
на Комисията по пред ставителността на делегатите.
 4. Конгресът са провежда съгласно обявения Дневен ред.
 5. Официалните материали и документи на Конгреса са:

  Отчетен доклад за дейността на ФНСЗ
  Отчетен доклад на ФКК на ФНСЗ
  Проект за изменения и допълнения в Устава на ФНСЗ
  Проект за резолюции на Конгреса
  Предложение за Дневен ред, Регламент, Програма, Ръковод-

ни и помощни органи на Конгреса
 6. Заседанията на Конгреса са редовни, ако присъстват не по-
малко от половината избрани делегати и се ръководи от предложе-
ното ръководство.
 7. Всеки делегат има право по отделни точки на дневния ред на 
едно изказване, едно процедурно предложение, един отговор. Вре-
метраенето на изказването до 5 минути, процедурното предложение 
– до 2 минути и на отговора – 2 минути.
 8. Разискванията по Отчетния доклад и Доклада на ФКК на ФНСЗ 
могат да се правят едновременно. 
 9. Предложенията и допълненията за решение по обсъжданите 
документи се правят само в писмен вид до Секретариата на Конгре-
са Предложения от процедурен характер се подлагат веднага на гла-
суване.
 10. След приключване на разискванията по дадена точка се дава 
думата на председателя да докладва проекта за решение.
 11.  Конгресът взема решения по точките 1,2,6 от Дневния ред с 
явно гласуване  и обикновено мнозинство (50 % + 1)  от присъства-
щите делегати  с гласуване „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласува-
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нето се извършва с делегатската карта.
 12. Измененията в Устава на ФНСЗ  се докладват от ръковод-
ството на Конгреса, а промените в Устава се приемат с 2/3 мно-
зинство от присъстващите делегати, с гласуване „за“, „против“ и 
„въздържал се“. Решенията по т.4 от Дневния ред се вземат с тайно 
гласуване и обикновено мнозинство (50% + 1).
 13. Предложенията за ръководство на ФНСЗ, Управителен съвет 
и на Финансова контролна комисия се правят от делегатите, в Коми-
сията по предложени ята за ръководни и контролни органи. Комисия-
та също формира свои предложения. 
 14. Всички делегати, които се изказват, поставят въпрос или ре-
плика, следва да    представят по име и СО, която представляват. 
 15. С тайно гласуване се избира Председателя на Федерацията, 
Зам.-председателя, членовете на УС, Председателя на ФКК и члено-
вете на ФКК.

 За избран се счита този кандидат, който събере повече от 50% от 
гласовете. За кандидатите, които не получат необходимите гласове 
се провежда втори избор, в който участват двамата, събрали най-
много гласове при първото гласуване. Ако на втория тур никой от 
кандидатите не получи необходимото мнозинство, се предлагат нови 
кандидатури и се гласува отново.
 Ако след тайно гласуване на членовете на УС, по-малък брой от 
приетия с Устава лица получат необходимите гласове, изборът се 
повтаря до попълване на необходимата бройка.

РЪКОВОДНИ	И	ПОМОЩНИ	ОРГАНИ	
НА	XVIII	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА	

ФЕДЕРАЦИЯТА	НА	НЕЗАВИСИМИТЕ	 
СИНДИКАТИ	В	ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 Ръководство на Конгреса
 Ръководството на Конгреса води заседанията, следи за спазва-
нето на регламентите, правилата и дневния ред, води гласуванията, 
докладва предложенията внесени от Управителния съвет, дава дума-
та за изказванията, съблюдава програмата на Конгреса. 

 1. Светла Василева
 2. Валентина Васильонова
 3. Емил Славев

 Секретариат – 1 Председател и 2 членове
 В Секретариата постъпват всички предложения и допълнения 
към обсъжданите документи от Конгреса в писмен вид. Същите се 
предоставят в съответните комисии. Секретариатът сумира и обявя-
ва резултатите от гласуването по всички точки от Дневния ред.

 Комисията по представителността на делегатите – 
Председател и 2 членове
 Комисията докладва легитимността на конгреса и наличния кво-
рум и може да установява кворума в залата по време на гласувания. 
Комиси ята докладва структурата на конгреса по възраст, образова-
ние, професионална степен и т.н. Оформя протокола на Комисията 
по представителността на делегатите. 
 
 Комисия по предложенията за изменение и допълнение на 
Устава -  Председател и 4 членове
 Комисията обработва и систематизира предложенията за про-
мяна и допълнения на Устава. Докладва предложенията по отделни 
членове (по реда на постъпването им). Алтернативните предложения 
по отделните текстове се внасят за гласуване по реда на постъпва-
не. Оформя окончателния текст на гласуваните промени.

 Комисия по резолюциите - Председател и 2 членове
 Комисията обработва постъпилите текстове и предложения, нана-
ся стилови корекции при постъпване на алтернативни предложения

 Комисия по предложенията на ръководните органи –  
1 Председател и 4 членове
 Комисията събира всички писмено постъпили предложения за 
ръководни органи. Представя кандидатите пред делегатите по азбу-
чен ред. 

 Комисия по избора - Председател и 2 членове
 В работата на комисията участват като членове председателите 
на двете изборни бюра. Комисията докладва на Конгреса РЕГЛАМЕН-
ТА за избора на ръководни органи в съответствие с Устава на ФНСЗ, 
предлага реда и начина за гласуване от делегатите, провежда и кон-
тролира утвърденото уставно протичане на избора, докладва резулта-
тите от проведеното гласуване и обявява избраните делегати.
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УСТАВ
на	Федерация	на	независимите	 

синдикати	от	земеделието

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Приет на ХІІ конгрес на ФНСЗ, 
състоял се на 5 април 1990 
г., изменен и допълнен на ХІІІ 
извънреден конгрес на 17 и 18 
април 1992 г., на ХІV конгрес 
на 16 и 17 септември 1993 ., на 
ХV конгрес на 2 и 3 октомври 
1997 г., ХVІ конгрес на 11 де-
кември 2001 г. и  ХVІІ конгрес 
на 7.12.2006 г. и ХVІІІ конгрес на 
7.12.2011 година.

Приет на ХІІ конгрес на ФНСЗ, 
състоял се на 5 април 1990 
г., изменен и допълнен на ХІІІ 
извънреден конгрес на 17 и 18 
април 1992 г., на ХІV конгрес 
на 16 и 17 септември 1993 ., на 
ХV конгрес на 2 и 3 октомври 
1997 г., ХVІ конгрес на 11 де-
кември 2001 г. и  ХVІІ конгрес 
на 7.12.2006 г. и ХVІІІ конгрес на 
7.12.2016	година.

І.	ОБЩИ	ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕ-
ЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО /ФНСЗ/, нарича-
на по-надолу в Устава Федера-
цията или ФНСЗ, е доброволно 
обединение на самостоятелни и 
равнопоставени синдикални ор-
ганизации , техните сдружения 
от земеделието и преработва-
телния сектор, частни земедел-
ски производители за защита 
правата и интересите в областта 
на труда, осигурителните отно-
шения и жизненото равнище, 
които приемат този Устав.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Чл.2./1/ Федерацията е юри-
дическо лице с нестопанска 
цел, съгласно разпоредбите на 
Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и чл.49, ал.1 от 
Кодекса на труда, с наименова-
ние: „Федерация на независими-
те синдикати от земеделието” /
Federation of the independent 
Trade Unions in Agriculture – 
FITUA/
/2/ Федерацията на независими-
те синдикати от земеделието е 
основен член на КНСБ.
/3/ Седалището на ФНСЗ е в 
гр.София, ул.”Владайска” № 29. 
Тя има свое знаме, печат и знак.
Чл.3. Федерацията осъществява 
своята дейност в съответствие 
с Конституцията на РБ, със за-
коните на страната, с ратифици-
раните международни трудови 
конвенции, Международната 
харта за правата на човека, Ев-
ропейската социална харта, с 
всички други международни до-
говори, по които РБ е страна и с 
този Устав.
Чл.4./1/ В дейността си ФНСЗ се 
ръководи единствено от волята 
на своите членове и не допуска 
външна намеса под каквато и да 
е форма.
/2/ Федерацията е независима 
от работодателите и техните ор-
ганизации, от държавните орга-
ни и структури, от политическите 
партии и техните организации и 
местните органи.
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Чл.5. ФНСЗ е изградена и функ-
ционира при спазване на след-
ните принципи:
1. доброволност на членството 
и равнопоставеност на нейните 
членове;
2. свобода на синдикалното обе-
диняване, без разлика на поли-
тически убеждения, национал-
ност, етническа принадлежност, 
раса, пол и религия;
3. автономност и самоопределе-
ние на СО  при осъществяване 
на собствената им дейност и 
при тяхното съюзяване;
4. прилагане на браншово-отра-
словия и териториален принцип 
в устройството и дейността на 
съюзяващите се;
5. изборност и мандатност на 
ръководните длъжности.
6. прилагане на делегатското 
начало;
7. синдикална солидарност и 
единство в действията за осъ-
ществяване на общи  цели, ин-
тереси и задачи.
Чл.6./1/ Федерацията сътрудни-
чи с демократични синдикални 
организации /сдружения, синди-
кати, федерации и централи/ и 
неправителствени организации 
от страната и чужбина, участва 
в работата на международни и 
европейски синдикални обеди-
нения и форуми.
/2/ Членува в международни и 
европейски организации със 
сходни цели и задачи , опреде-
лени	в	този	Устав

/3/	нова
ФНСЗ може да се обединява с  
федерации, съюзи, синдикати 
и  други синдикални формиро-
вания, които са близки по произ-
водствената дейност или вида 
на услугите, извършвани  от син-
дикалните им членове.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
ІІ.	ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ

Чл.7./1/ Основната цел на ФНСЗ 
е представителство и защи-
тата правата и интересите на 
синдикалните си членове за 
реализиране на техните про-
фесионални, икономически, 
социални,информационни и кул-
турни потребности.
/2/ ФНСЗ отстоява:
1. право на труд, свободен избор 
на професията, образование, 
професионални права, осигуря-
ване на заетост и подпомагане 
на безработните;
2. развитието на производстве-
ните структури от земеделието 
– кооперации, арендни и фер-
мерски стопанства;
3. справедливо заплащане на 
труда и защита престижа на 
всички професии, представени 
във Федерацията;
4. правото на достойно възна-
граждение на синдикалните си 
членове и тяхното гарантиране 
при изменящите се икономиче-
ски условия;
5. спазване и последователно 
подобряване условията на труд 
и защита правото на здраво-
словни и безопасни условия на 
работа, правилен режим на труд 
и отдих;
6. интересите на земеделските 
производители, аграрни, вете-
ринарни специалисти, научни 
работници, държавни служители 
и други работници и служители 
от отрасъла;
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
7. правото на сдружаване	в	
синдикални	организации и на 
синдикална дейност , независи-
мо от формата на собственост.
Чл.8. ФНСЗ координира общите 
действия на членуващите в нея 
организации, подпомага взаи-
модействието между тях при 
осъществяването на  общите 
цели и задачи. Съгласува, пред-
ставлява и отстоява интересите 
им пред правителството, Ми-
нистерството на земеделието и 
горите, работодателите и всички 
държавни, стопански и общест-
вени органи и организации.
Чл.9. ФНСЗ постига основните 
си цели като изпълнява следни-
те основни задачи:
1. разработва свои позиции, про-
грами и становища при форми-
рането на държавната политика 
в земеделието;
2. представлява и защитава 
синдикалните членове пред 
работодателите, пред органите 
на държавната администрация, 
политическите, обществените и 
другите организации;
3. участва в преговори, сключва 
споразумения и КТД с държав-
ните органи на отраслово и 
браншово равнище, с работода-
телите и техните съюзи и с мест-
ни органи на държавна власт;
4. организира и ръководи соли-
дарни протестни и стачни дейст-
вия;

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
5. осъществява информационен 
обмен, консултантска и социал-
на дейност;
6. установява и поддържа връз-
ки и сътрудничи с международни 
и неправителствени организа-
ции;
7. организира и осъществява 
дейности, средствата от които 
се използват за обезпечаване на 
основните задачи, произтичащи 
от програмата на ФНСЗ;
8. федерацията поддържа регис-
тър на членовете си, представя 
информация и удостоверения на 
заинтересованите лица.
9. извършва в страната и в 
чужбина дейности и сделки във 
всякакъв, позволен от закона 
вид; може да учредява търгов-
ски дружества; да придобива 
дялове и акции; може да влиза в 
договорни отношения с местни 
или чуждестранни физически 
или юридически лица, както и да 
партнира с тях за осъществява-
не на съвместни дейности, с цел 
осъществяване на същинската 
дейност на федерацията.

ІІІ.	ЧЛЕНСТВО,	ПРАВА	И	ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.10./1/ Членовете  на син-
дикалните организации към 
ФНСЗ могат да бъдат български 
граждани и граждани на други 
държави, които на законно осно-
вание пребивават и работят в Р 
България, които приемат и спаз-
ват този Устав и работят като:
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
а./ наети лица в държавни и 
частни дружества и фирми, 
предприятия, институции или 
организации в земеделието – 
работници и служители;

б./ член-кооператори или нае-
ти работници в земеделска/и 
кооперация/и;

в/ работещи граждани в чужди 
и смесени фирми в областта на 
земеделието на територията на 
страната и извън нея;

г/ земеделски производители 

д/ държавни служители от струк-
турите на отрасъл „Земеделие”;

е/ безработни и пенсионери.
/2/ Членството във ФНСЗ се 
осъществява чрез членство в 
СО или пряко във Федерацията, 
ако няма изградена синдикална 
структура в бранша или терито-
рията.
Чл.11./1/ Член на СО може да 
бъде всеки работник и държавен 
служител, който е дееспособно 
физическо лице, което призна-
ва този Устав, плаща редовно 
членския си внос и не членува в 
друга СО.
Чл.12./1/ Приемането на син-
дикален член става въз основа 
лично писмено заявление на 
кандидата до синдикалното ръ-
ководство.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/2/ В случай на отказ да бъде 
приет, кандидатът може да об-
жалва отказа пред Общото съ-
брание на СО, чието решение е 
окончателно.
/3/ Членството в СО се удостове-
рява с членска карта.
Чл.13. Всеки член на СО  при 
ФНСЗ има право:
1. да избира и да бъде избиран 
във всички синдикални органи;
2. да участва в дейността на 
синдикалната организация и 
органите на Федерацията, в 
подготовката и приемането на 
техните решения; да внася свои 
предложения и искания за раз-
глеждане в тези органи да иска 
отчет за взетите от тях решения 
и за резултатите от изпълнение-
то им, да получава отговор по 
поставените от него въпроси;
3. да участва лично, когато се 
взема решение за неговата дей-
ност и поведение като член на 
СО на ФНСЗ;
4. да получава консултантска 
помощ и правна защита от син-
дикалните органи по въпросите 
на трудовото и социалното зако-
нодателство.
5. да получава по необходимост   
помощ, съдействие и   текуща 
информация за решенията на 
ФНСЗ;
Чл.14. Всеки член на синдикал-
ната организация на ФНСЗ е 
длъжен:
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
1. да спазва Устава на ФНСЗ;
2. да работи за постигане целите 
на Федерацията;
3. да проявява синдикална соли-
дарност;
4. да плаща навреме, определе-
ния от този Устав, членски внос;
5. да пази престижа на ФНСЗ 
както в организацията, в която 
членува, така и вън от нея.
Чл.15./1/ Членството в синдикал-
ната организация на ФНСЗ се 
прекратява:
1. по искане на синдикалния 
член до ръководството на син-
дикалната организация, офор-
мено в писмено заявление;
2. при нарушаване на устава, 
неизпълнение решенията на УС 
и синдикалното ръководство;
3. при неплащане на членския 
внос 3 или повече месеца.
/2/ Заличаването на член от спи-
съка на организацията става по 
решение на синдикалния коми-
тет, което може да бъде обжал-
вано пред общото събрание на 
синдикалната организация.
Чл.16. /1/ За неизпълнение на 
Устава, за незачитане решения-
та на УС, за дейност  против це-
лите и интересите на ФНСЗ, се 
налагат следните наказания:
а./ обръщане на внимание;
б./ предупреждение за изключ-
ване;
в./ изключване.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/2/ Наказанията се налагат с ре-
шение на Общото /делегатското/ 
събрание на синдикалната орга-
низация.
/3/ Решението на Общото /
делегатското събрание на СО 
може  да се обжалва пред УС на 
ФНСЗ.
Чл.17.  – отменен и става 
Чл.21-А – на ХVІІ-ия конгрес на 
ФНСЗ – 2006 г.

ІV.	СТРУКТУРА	И	ОРГАНИ
Чл.18./1/ Членовете на федера-
цията са основни и асоциирани.

/2/ Основни членове на Федера-
цията са основните синдикални 
организации и техните сдруже-
ния.

/3/ Основните синдикални орга-
низации, които са доброволни 
обединения се изграждат в 
предприятия, фирми, коопера-
ции, учреждения и други сто-
пански единици, независимо от 
формата на собственост.

/4/ В предприятия, учреждения, 
организация или в други стопан-
ски единици, в които има обосо-
бени териториално отдалечени 
едно от друго структурни звена, 
могат да се учредяват съставни 
синдикални  организации които 
са поделения на съответната ос-
новна синдикална организация
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/5/ Синдикалните организации 
– основни членове на федера-
цията придобиват качеството на 
юридически лица по силата на 
чл.49, ал.2 от КТ и на този Устав.
/6/ Не се допуска изграждане на 
две основни синдикални органи-
зации към ФНСЗ в едно и също 
предприятие.
/7/ Трима души могат да учредят 
синдикална организация.
/8/ Нов член на Федерацията 
се приема  от УС след пред-
ставяне на писмена заявление, 
протоколно решение на Общото 
събрание на СО или на синди-
калното сдружение и попълнена 
карта по образец с данни за 
организацията. За новоучреде-
ните организации се представя 
учредителен протокол и списък 
на членовете на СО.
/9/ УС разглежда заявлението и 
се произнася по нея не по-късно 
от 3 месеца от получаването й. 
Решението на УС за отхвърля-
не на кандидата може да бъде 
обжалвано в Конгреса /Общото 
събрание/ на Федерацията.
/10/ Всеки основен член има 
право:
1. чрез избрани свои предста-
вители да участва в изборните 
органи и управлението на Феде-
рацията;
2. чрез избрани свои предста-
вители да представлява и за-
щитава интересите на своите 
членове;

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
3. да получава всички решения 
на Федерацията, текуща инфор-
мация и консултации;
4. да избира свободно формите 
на своето вътрешноорганиза-
ционно изграждане и функцио-
ниране, в съответствие с този 
Устав.
5. да участва в работата на ко-
лективните органи на Федераци-
ята с мотивирани предложения, 
мнения, варианти за решения;
6. да прекратява по своя иници-
атива членството си във Феде-
рацията.

/11/ Всеки основен член на 
ФНСЗ е длъжен:
1. да спазва този Устав и да из-
пълнява програмата и решени-
ята на ръководните и контролни 
органи на Федерацията;
2. да превежда редовно отчи-
сления от членския си внос във 
Федерацията по ред, в размер и 
начин, предвиден в този Устав;
3. да води преговори и сключва 
споразумения с работодателя 
и предоставя своевременно 
информация на Федерацията 
и нейните органи,относно дей-
ността си и специфичните се 
задачи 
4. да участва солидарно в общи 
действия, организирани от Фе-
дерацията;
5. да пази престижа на Федера-
цията, да пропагандира целите и 
дейността й.
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/12/ Членството във Федерацията 
се прекратява:
а./ доброволно – Решението за 
доброволно прекратяване на 
членството се взема от Общото /
делегатско/ събрание на основ-
ния член, като препис от прото-
кола се изпраща в срок от един 
месец във Федерацията;
б./ поради изключване – Реше-
нието за изключване от Феде-
рацията взема УС при доказано 
нарушение на Устава. Решението 
се взема с мнозинство от 2/3 от 
членовете на УС.
в./ при прекратяване дейността на 
Федерацията - Прекратяване на 
членството, поради преустановя-
ване дейността на Федерацията 
се установява с препис от реше-
ние на прекратена дейност, взето 
от Конгреса /Общото събрание/;
г./ при отпадане – Отпада пора-
ди невнасяне на установения от 
този Устав членски внос до 6 ме-
сеца без основателна причина и 
системно неучастие в дейността 
на Федерацията.
/13/ УС изпраща в седемдневен 
срок предизвестие за изключва-
не на основния член, в което се 
посочват основанията.
/14/ Представителят на синди-
калната организация, предложе-
на за изключване има право да 
присъства на заседанието на УС 
и да прави изявление, като не 
присъства по време на гласува-
нето.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Чл.19. /1/ Ръководен орган на 
синдикалната организация е 
Общото /делегатско/ събрание, 
което:

1. се свиква от синдикалното 
ръководство /СР/, синдикалния 
съвет /СС/ с обявяване на днев-
ния ред или по искане на 1/10 от 
синдикалните членове;
2. определя структурата на син-
дикалната организация и начина 
на събиране на членския внос;
3. определя числения състав, 
избира и освобождава с тайно 
или явно гласуване и обикнове-
но мнозинство СР /СС/ - пред-
седател и секретар, ревизионна 
комисия – председател и члено-
ве;
4. мандатът на СР /СС/ и пред-
седателя е пет години;
5. решава въпросите, свързани с 
щата и бюджета на синдикална-
та организация;
6. взема решения за членството 
на синдикалната организация 
във Федерацията и в Браншовия 
съвет, както и за тяхното напус-
кане;
7. изключва синдикални членове 
и решава спорове, възникнали 
по приемането им;
8. взема решения за създаване-
то и разпускането на синдикал-
ната организация.
9. взема решения за управление 
и разпределение на синдикално-
то имущество.
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/2/ Общото /делегатското/ събра-
ние е редовно и може да взема 
решения, когато присъстват по-
вече от половината от членовете 
на синдикалната организация.
/3/ Решенията на Общото /деле-
гатското/ събрание по т. 1,2,3 и 4 
се вземат с обикновено мнозин-
ство, а по т. 6,7,8 и 9 – с квали-
фицирано мнозинство от 2/3 от 
присъстващите.
Чл.20./1/ Синдикалното ръковод-
ство е изпълнителен орган на 
Общото /делегатското/ събра-
ние.
1. взема участие в подготовката, 
приемането и прилагането на 
вътрешните нормативни актове 
в предприятието, отнасящи се 
до условията на труда, заетост-
та, трудовите отношения, жиз-
неното равнище и социалното 
осигуряване;
2. организира изпълнението на 
решенията на Общото събрание;
3. представлява СО в прегово-
рите по подготовката на КТД и 
организирането на Общото съ-
брание;
4. осъществява сигнални и кон-
тролни функции на синдикал-
ната организация по спазване 
на трудовото и осигурителното 
законодателство.
/2/ заседанията на СР /СС/ са 
редовни, ако присъстват най-
малко 2/3 от членовете му. Взе-
ма решенията си с обикновено 
мнозинство.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Чл. 20а ал.1 В предприятията, 
в които има учредени състав-
ни синдикални организации се 
създава нов синдикален орган 
– синдикално председателство, 
в които по право  и на равни на-
чела участват председателя на 
основната синдикална организа-
ция и председателите на синди-
калните ръководства на състав-
ните синдикални организации.

Ал.2.Заседанията на синди-
калното председателство се 
водят от председателя на ос-
новната синдикална организа-
ция.Могат да се свикват и по 
предложения на всеки член от 
председателството,които в слу-
чая изготвя и предлага дневния 
ред
Чл.21. Председателят на синди-
калната организация:

1. представлява СО в Браншо-
вия синдикален съвет, синдикал-
ната организация от земедели-
ето и структурите на КНСБ пред 
държавни, стопански и админи-
стративни органи и организации;
2. организира и ръководи дей-
ността на СР /СС/;
3. организира и контролира из-
пълнението на решенията на 
Общото събрание и на СР;
4. подписва КТД от името и по 
пълномощието на СО;
5. свиква и ръководи заседания-
та на СР /СС/.



XIX редовен конгрес на ФНСЗ - Проектодокументи 

28 29

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Чл.21-А /предишен чл.17, ал.1 и 
ал.2/
/1/ Асоциирани членове на 
ФНСЗ могат да бъдат съюзи, 
движения и организации с близ-
ки до тези на ФНСЗ цели и зада-
чи. Взаимоотношенията с тях се 
уреждат с договори.
/2/ Асоциираните членове участ-
ват в работата на органите на 
ФНСЗ със съвещателен глас, 
получават експертна помощ и 
солидарна подкрепа. Те имат 
задължения да сътрудничат с 
ФНСЗ в рамките на договорени-
те цели и задачи.
Чл.22./1/ За съгласуване на дей-
ността си, за постигане на общи 
цели и задачи, синдикалните 
организации могат да се обеди-
няват на производствен и про-
фесионален принцип, в рамките 
на Федерацията и да формират 
Браншов синдикален съвет /
БСС/.
/2/ Устройството и функциите на 
БСС се определят от СО, които 
са взели решение за тяхното 
изграждане, съобразено с този 
Устав.
/3/ БСС осигурява представител-
ство и защита на специфичните 
социално-професионални инте-
реси на синдикалните членове 
от бранша; сключва договори 
и споразумения със стопански 
камари, работодателски съюзи и 
работодатели. 

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/4/ Председателите на всички 
СО от обособен бранш, образу-
ват БСС.
/5/ БСС избира председател и 
секретар и Стачен комитет /СК/, 
които работят на обществени на-
чала за срок от 5 години.
/6/ БСС може да формира фи-
нансови средства чрез допълни-
телни отчисления по решение на 
СО, спонсорство и др.
/7/ БСС са поделения на Федера-
цията и получават удостоверение 
за легитимност след като пред-
ставят в централата на ФНСЗ:
1. учредителен протокол, или 
такъв от отчетно-изборно засе-
дание.
2. списък на браншовия синди-
кален съвет, съдържащ трите 
имена, единния граждански но-
мер и подписите на всички чле-
нове на БСС;
3. списък на синдикалните орга-
низации – техния числен състав 
и местонахождение.
Чл.23 отпада
Чл.24-26 – Отменени на ХVІ-ия 
конгрес от 1997 година.
Чл.27. – Отменен на ХVІ-ия кон-
грес от 2001 година.
Чл.28. Органи на ФНСЗ са:
а /Конгресът/Общото събрание/
б/Управителният съвет
в/Председателят
г/Финансово-контролната коми-
сия.
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Чл.29./1/ Конгресът на ФНСЗ е 
нейният висш орган, който се 
провежда на пет години. Реше-
ние за свикване на Конгреса се 
взема от УС.
/2/ При необходимост могат да 
се провеждат извънредни кон-
греси по решение на УС, взето 
с квалифицирано мнозинство 
на 2/3 от членовете, както и по 
искане на 1/10 от синдикалните 
организации, членуващи във Фе-
дерацията.
/3/ Свикването на редовните 
конгреси се обявява най-малко 
4 месеца предварително, а на 
извънредните – 2 месеца. Всеки 
извънреден конгрес може да 
обсъжда и решава въпроси само 
породили неговото свикване.
/4/ Дневният ред на Конгреса на 
ФНСЗ се предлага от УС. Пред-
ложенията се внасят в писмен 
вид в УС най-малко три месе-
ца предварително за редовен 
конгрес и един за извънреден 
конгрес.
/5/ В заседанията на Конгреса 
участват по право членовете на 
УС и ФКК, представителите на 
БСС.
Чл.30. Конгресът е редовен, ако 
на него присъстват повече от 
половината избрани делегати от 
утвърдената квота от УС.
Чл.31./1/ Конгресът на ФНСЗ:
1. обсъжда и приема общите 
насоки и програмните документи 
на ФНСЗ;

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
2. приема отчетите на УС и на 
ФКК.
3. приема, допълва и променя 
Устава.
4. определя броя, избира и осво-
бождава членовете на УС, ФКК.
5. избира за 5 години с тайно 
гласуване и обикновено мнозин-
ство председателя и заместник-
председателя на Федерацията и 
членовете на УС и председател 
и членове на ФКК.
6. взема решение за членува-
нето на Федерацията в други 
синдикални формирования, в 
международни синдикални обе-
динения и организации или за 
тяхното напускане;
7. определя размера на член-
ския внос;
8. взема решения за разпускане 
на Федерацията.

Т.7	(нова)	Взема	решение	за	
обединяване	на	ФНСЗ	с	други	
синдикални	формирования	по	
смисъла	на	чл.6	ал.3	нова
Т.7	става	т.8
Т.8	става	т.	9

Чл.32./1/ цялостната дейност 
на ФНСЗ и нейното оперативно 
ръководство в периода между 
конгресите се организира и про-
вежда от УС.
/2/ УС се състои от Председате-
ля, Зам. председателя и члено-
ве, които се избират чрез пряко 
и тайно гласуване от Конгреса 
за срок от 5 (пет) години.
/3/ УС може да попълва състава 
си, в случаите, когато негови 
членове престанат да изпълня-
ват функциите си. Попълването 
става с тайно гласуване и квали-
фицирано мнозинство от 2/3 от 
членовете на УС.
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/4/ В работата на УС с право 
на съвещателен глас участва и 
председателя на ФКК.
/5/ УС се свиква на заседание от 
председателя на Федерацията 
или по искане най-малко на ¼ от 
неговите членове.
/6/ УС се провежда най-малко 
веднъж на 3 месеца.
/7/ Заседанията на УС са редов-
ни, ако на тях присъстват 2/3 
от членовете му. Решенията се 
вземат с явно гласуване и обик-
новено мнозинство.
/8/ УС на ФНСЗ:
1. свиква редовен или извънре-
ден конгрес;
2. приема годишните отчети на 
УС и ФКК;
3. утвърждава проекти за бю-
джет и щат на ФНСЗ и определя 
възнагражденията на изборни 
ръководни длъжности;
4. взема решения, свързани с 
имуществото и за развиване на 
дейности, разрешени от закона.
5. взема решения за създаване-
то на други фондове; нерегла-
ментирани с този устав и ут-
върждава механизъм за тяхното 
формиране и разходване;
6. разработва и приема Правил-
ник за дейността си;
7. взема решение по въпроси, 
неуредени с този устав,
8. организира и подпомага дей-
ността на браншовите и тери-
ториалните формирования на 
ФНСЗ.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
9. утвърждава Вътрешни наред-
би за набиране и разходване на 
средствата на Федерацията, как-
то и други документи, регламен-
тиращи финансовата и цялост-
ната дейност на Федерацията, 
неупоменати в Устава;
10.избира Стачен комитет;
11.решенията на УС имат задъл-
жителен характер.

Т.12.нова
Извършва		необходимата	
подготовка	за	изпълнение	на	
взетото	решение	на	Когреса	
по	чл.31	ал.1	т.7	нова	за	обе-
диняване	на	ФНСЗ	със	сродни	
по	дейност	други	синдикални	
формирования.

Чл.33 и чл.34. – Отменени на 
ХVІ-ия  конгрес на ФНСЗ-2001 г.
Чл.35. Председателят на ФНСЗ:
1. представлява Федерацията;
2. организира и контролира из-
пълнението на решенията на УС 
на ФНСЗ;
3. внася предложения по орга-
низационно и кадрови въпроси в 
УС на ФНСЗ;
4. свиква и ръководи заседания-
та на УС;
5. взема оперативни решения, 
невключени в правомощията на 
УС;
6. председателят подписва всич-
ки официални документи на Фе-
дерацията, а в негово отсъствие 
по пълномощие е оторизиран 
заместник-председателят.
7. урежда правоотношенията и 
договаря размера на възнаграж-
денията с лицата, заемащи щат-
ни длъжности, както и сключва 
договори със сътрудници;
Чл.36./1/ Зам.-председателят на 
Федерацията:
1. организира и контролира
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изпълнението на решенията на 
УС и на председателя на ФНСЗ, 
които са му възложени;
2. замества председателя в 
негово отсъствие и по негово 
поръчение;
3. взема оперативни решения 
във връзка с изпълнението на 
решенията на УС и на председа-
теля, които са му възложени.
Чл.37. Заемащите изборни 
щатни длъжности не могат да 
заемат длъжности в държавни и 
стопански организации, както и 
да бъдат избирани в партийни и 
държавни органи.
Чл.38./1/ ФКК на ФНСЗ е орган 
за организационен и финансов 
контрол на финансовата дей-
ност на Федерацията и нейните 
структури.
/2/ ФКК се състои от председа-
тел и двама членове.
/3/ ФКК се избира от конгреса с 
тайно гласуване и обикновено 
мнозинство.
/4/ ФКК контролира текущо до-
кументите за събирането и от-
численията от членски внос на 
всички структури на ФНСЗ.
/5/ За своите констатации ФКК 
информира УС на ФНСЗ. За 
цялостната си дейност ФКК се 
отчита пред Конгреса.
/6/ ФКК може да свика УС на 
ФНСЗ на извънредно заседание.
/7/ Издръжката на ФКК се опре-
деля с бюджета на Федерацията, 
а нейната вътрешна структура

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
и организация на дейността – от 
самата комисия, в рамките на 
предоставените й от Устава пра-
вомощия.
V.	ИМУЩЕСТВО	И	ФИНАНСОВА	ДЕЙНОСТ	НА	ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.39./1/ ФНСЗ организира дей-
ността си върху принципа на 
самоиздръжката.
/2/ ФНСЗ и нейните поделения 
могат да извършват всяка поз-
волена от закона стопанска, фи-
нансова и друга дейност.
/3/ Федерацията може да при-
добива и притежава недвижими 
имоти и движими вещи и права 
върху тях, право на интелекту-
ална собственост и други права, 
които законодателят допуска.
Чл.40. Финансовите средства и 
постъпленията на ФНСЗ се фор-
мират от членския внос, наеми, 
помощи, приходи от дарения, 
спонсорство и други дейности, 
позволени от закона.
Чл.41./1/ ФНСЗ формира след-
ните фондове:
1. фонд „Стачен” за осъщест-
вяване на общо отраслови про-
тестни действия и стачки;
2. Фонд „ Социално подпома-
гане“ за подпомагане на син-
дикалните членове и техните 
семейства.
/2/ Средствата по фондовете се 
набират от отчисления от член-
ски внос, вноски от синдикални 
членове и организации, от други 
юридически и физически лица, 
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както и от всички позволени от 
закона източници.
/3/Размерът на средствата, 
предназначени за синдикални 
протестни действия и социално 
подпомагане не се обявяват пуб-
лично.
Чл.42./1/ Управителният съвет 
формира и утвърждава годишен 
бюджет за приходите и разходи-
те за дейността на Федерация-
та.
/2/ изразходването на средства-
та се осъществява на основата 
на наредба и правила, утвърде-
ни от УС.
Отпада чл.43 поради повторе-
ние в чл.32 ал.8 т.3
Чл.44. Имуществото на Феде-
рацията, както и нейни услуги 
могат да се ползват единствено 
при редовно плащане на член-
ския внос.
Чл.45./1/ Индивидуалният член-
ски внос се определя в размер 
на 1 /един/ процент от нетното 
месечно трудово възнагражде-
ние.
/2/ синдикалните организации 
внасят във ФНСЗ 80 /осемде-
сет/ на сто от 1 /едно/ на сто от 
минималната работна заплата, 
установена за страната, за всеки 
синдикален член.
/3/ 10 на сто от членския внос, 
отчетен във ФНСЗ само от син-
дикалните организации, изгра-
дили Браншов синдикален съвет

/2/	синдикалните	организации	
внасят	във	ФНСЗ		70	/седем-
десет/	на	сто	от	1	/едно/	на	сто	
от	минималната	работна	за-
плата,	установена	за	страната,	
за	всеки	синдикален	член.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
и/или териториална синдикална 
организация от земеделието се 
предоставя за тяхната дейност.
/4/ Членският внос на КНСБ, 
съгл.Устава й.
/5/ Удостоверение за легитим-
ност може да получи СО, която е 
отчела членския си внос за всич-
ките си членове, включително и 
за календарния месец, предхож-
дащ месеца от регистрацията и 
се издава за срок от 6 месеца.
Чл.46. Членският внос за син-
дикалните членове на ФНСЗ се 
определя по следния начин: за 
работещите по трудов договор 
или граждански договор – 1 на 
сто от нетното месечно възна-
граждение.
Чл.47./1/ Вноските за бюджета 
на ФНСЗ се правят ежемесечно.
/2/ Видът, мащабите и начинът 
за осъществяване на всички 
дейности, както и формирането 
и изразходването на паричните 
фондове на ФНСЗ се определят 
от УС.

VІ.	ПРЕХОДНИ	И	ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ	РАЗПОРЕДБИ
§ 1. ФНСЗ е частичен правопри-
емник по отношение на активите 
и пасивите на Съюза на земе-
делско-стопанските и горски слу-
жители и работници /СЗСГСР/, 
учреден на Първия свободен 
конгрес, проведен на 21, 22, 23 и 
24 октомври 1945 г., § 1. ФНСЗ е 
частичен правоприемник по от-
ношение на активите и пасивите
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на Съюза на земеделско-сто-
панските и горски служители и 
работници /СЗСГСР/, учреден на 
Първия свободен конгрес, про-
веден на 21, 22, 23 и 24 октом-
ври 1945 г.,
§ 2. /1/ При прекратяване член-
ството на синдикална органи-
зация , член на ФНСЗ, Управи-
телният съвет на ФНСЗ взема 
решение за разпореждане с 
имуществото и наличните фи-
нансови средства.
/2/ Решение за прекратяване, 
преобразуване, сливане, отде-
ляне на Федерацията се взема 
от Конгреса.
 /3/ В случай на прекратяване на 
Федерацията се извършва лик-
видация от Управителния съвет
/4/ /нова/ Ако при прекратяване 
на Федерацията след удовлет-
воряване на всички кредитори 
остане каквато и да е собстве-
ност, същата не се изплаща или 
разпределя между членовете на 
Федерацията.Това имущество се 
предава по опис на КНСБ.
§ 3. Този Устав влиза в сила от 
датата на неговото приемане от 
Конгреса.

ПРОГРАМА	НА	ФНСЗ
ВИЗИЯ	ЗА	БЪДЕЩЕТО	НА	ФНСЗ	 

СЛЕД	XIX	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	ДО	2021г.
 Днес България е закотвена в ступора на европейската икономи-
ка, която вече седма година страда от неолиберални парадигми и 
тежки икономически и социални дисбаланси с особено дестабилизи-
ращ ефект върху растежа и заетостта. Незадоволителният ефект от 
активните мерки и политики на пазара на труда, липсата на дълго-
срочна и ясна визия за преструктуриране и развитие на икономиката 
ни, честите промени на макроикономическите прогнози и актуализа-
ции на държавния бюджет, признаците на неадекватно разпределе-
ние на публичните финанси се проявяват като резултат в дълбокото 
социално разслоение и нови социални конфликти, в бедността и 
дълготрайната безработица, престъпността, засилената миграция, 
неграмотността, неадекватната към пазара на труда квалификация, 
лошото здравословно състояние на нацията и се превръщат в остри 
проблеми с дълготрайни последствия. Всичко това поставя под въ-
прос Европейския социален модел и нашето бъдеще.
 Като взема пред вид факта, че икономиката ни не е възстанове-
на напълно след кризата от 2008г., а наложената отвън политика на 
ограничения продължава да оказва негативно влияние върху ико-
номическия растеж, стагнацията и дефлацията, незадоволителното 
равнище на бедността и социалното изключване;
Като се опира на прогнозите за слаб растеж на българската икономи-
ка през следващите години и продължителния процес на  преструкту-
риране в българското  Земеделие;
 Като се опира на обективни анализи, че корпоративните печалби 
растат, а компенсацията на наемния труд е незадоволително малка 
част от произведения БВП и несправедлив икономически модел на 
преразпределение на обществените блага, който се прилага послед-
ните 26 години;
 Като се ръководи от приоритетите на КНСБ, ЕФФАТ, МЗХ за ра-
бота в предстоящия период;
 Като изхожда от същностните си цели за защита правата и ин-
тересите на работещите в сектора и развиване на отрасловия со-
циален диалог в сектор Земеделие и мястото на ФНСЗ като ключов 
секторен играч в  процеса на социален и граждански диалог в Бълга-
рия за ефективно решаване на обществено-значими въпроси;
 Като анализира изводите и поуките от работата си през измина-
лия пет-годишен период,
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Деветнадесетият	Редовен	Конгрес	на	ФНСЗ	формулира	 
своите	приоритетни	области	за	работата	през	 

следващия	петгодишен	период

 1.	За	устойчиво	българско	земеделие	чрез	прилагане	на	
справедлива	политика,	ориентирана	към	осигуряване	на	зае-
тост,	достойни	доходи	и	качество	на	живот	

a. Отстояване сигурността на работните места във всички син-
дикални структури и браншове

b. Продължаване на усилията за преодоляване на предлагани-
те оптимизации на персонала  както и смекчаване на  после-
диците от тях  чрез диалог и програмни документи (споразу-
мения, социални програми и пр.)

c. Активизиране на усилията за ежегодно увеличаване на ра-
ботните заплати в синдикалните структури по обслужващите 
звена на МЗХ и изпълнение на подписаните споразумения и 
поетите ангажименти за поетапно увеличение на работните 
заплати в конкретни структури.

d. Насърчаване на създаването на нови и качествени работни 
места в сектора, привлекателни и за младите хора, което да 
доведе до съживяване на селските райони.   

e. Повишаване на доходите на работещите в земеделието и 
търсене на механизми за актуализирането им пред вид теку-
щите структурни промени в отрасъла. 

f. Насърчаване  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, въвеждане на секторен 
фонд за обучение и квалификация на работещите в земеде-
лието. Насърчаване реинтеграцията на българския земедел-
ски трудов пазар на квалифицирани сезонни селскостопански 
работници, които полагат труд сезонно и периодично в чуж-
бина.   

g. Насърчаване на социалните инвестиции – създаване на 
стимулиращи механизми за споделяне на инвестициите в чо-
вешките ресурси между държавата, работодател, работник, 
местна власт – секторен социален фонд.  

h. Борба за ограничаване на сивата икономика в сектора чрез 
формиране на политики и механизми за ограничаване и за-

щита при новите форми на заетост, в т.ч. еднодневен трудов 
договор, трудов договор при повикване, през Агенциите за 
временна работа и пр. Прикрити трудови отношения. Въвеж-
дане на минимални трудови стандарти в договорните трудо-
ви отношения.  

i. Активно участие на ФНСЗ в дебата за ОСП и българското ѝ 
приложение на всички нива в отрасъла (междинна оценка на 
ПРСР и контрол на критерия заетост) с фокус върху създава-
не на нови устойчиви работни места в сектора и инвестиции 
в работещите, не само фермерите, както и прилагане на 
всички инструменти за развиване на устойчиво земеделие в 
България, като фактор за развитието и стабилизирането на 
селските райони. 

	 Цел:	до	2021	година	да	се	постигне	увеличение	на	доходите	на	
работещите	в	отрасъла,	с	42%,	да	се	намали	делът	на	сивата	ико-
номика	в	отрасъла,	като	се	увеличи	заетостта		в	сектора	с	15%.

	 2.	За	ефективен	и	активен	социален	диалог	в	отрасъл	Земе-
делие.	Защита	фундаменталните	права	на	работното	място.	Ко-
лективно	договаряне	в	отрасъла

a. Ние застъпваме твърдо позицията за необходимост от силен 
и независим социален диалог между секторните социални 
партньори.

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

c. Активно участие в кампанията за политиката по доходите в 
България и за повишаване на доходите в земеделието. 

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

e. Стартиране на кампания за огласяване на добрите примери 
за индустриални отношения в сектора – КТД, БЗУТ, трудови и 
осигурителни права. 

f. Приоритетни звена за разширяване на синдикалното член-
ство в рамките на СЗКБ, МЗХ и в други производствени земе-
делски структури.
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g. Засилване сътрудничеството с организации на дребните 
фермери и едрите земеделски производители/арендатори и 
привличането им като асоциирани членове към ФНСЗ в тър-
сене на общи позиции и становища по промените в българ-
ското земеделие.

h. Отстояване целостта на всички обслужващи звена в отрасъла.
i. Участие на Федерацията в изработването на становища, по-

зиции, предложения.
j. Активно участие на всички синдикални структури на ФНСЗ в 

ОСТС към МЗХ.
k. Разширяване участието на наши представители в Европей-

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

	 Цел:	Увеличаване	на	синдикалната	маса	до	7	000	и	увели-
чаване	на	синдикалната	плътност	в	сектора,	в	това	число	земе-
делски	предприятия	с	8%.

	 3.	За	силна	синдикална	организация	чрез	вътрешно	органи-
зационно	развитие	и	обучение.

a. Стартиране на кампания по синдикализация в сектора в не-
обхванати структури по региони с акцент върху млади хора.

b. Предоставяне на базово обучение по синдикализъм на всич-
ки новоизбрани синдикални председатели.

c. Изготвяне на петгодишна програма за обучение на синдикал-
ния актив основни теми.

d. Работа по ежегодна актуализирана програма за синдикално 
и гражданско обучение по браншове.

 
	 Цел:	Увеличаване	на	синдикалната	маса	до	7	000	и	увели-
чаване	на	синдикалната	плътност	в	сектора,	в	това	число	земе-
делски	предприятия	с	8%.

	 4.	За	силни	синдикати	в	земеделието	-	международна	синди-
кална	солидарност	
 Федерацията е активно включена чрез свои представители в 
ключови инициативи и отстоява категорични позиции за общи и спе-
цифични български интереси в земеделието и социалната политика.

a. Сътрудничество с организациите от мрежата на EFFAT и IUF 
и развиване на двустранни взаимоотношения със стратеги-
чески партньори; 

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

c. Активна роля на ФНСЗ като надеждна партньорска организа-
ция в ЦЮИ Европа и на Балканския регион;

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

	 Цел:	Разширяване	на	многостранните	и	двустранни	взаимо-
отношения	и	контакти	с	партньори	от	други	страни	и	включване	
в	повече	проекти	и	програми	със	синдикални	организации	от	
мрежата	на	ЕФФАТ.

	 5.	Медийна	политика
 Федерацията е разпознаваема в публичното пространство и тър-
сен партньор за медиите и обществото.

a. Развиване на електронната страница на Федерацията като 
основен информационен източник за права. 

b. Активна кампания за популяризиране резултатите и дейност-
та на ФНСЗ чрез публикации в печатни и електронни медии. 

c. Участие в съвместни пресконференции по водещи икономи-
чески и социални проблеми в отрасъла.

d. Участие в други PR инициативи, организирани със социални-
те партньори.

	 Цел:	Разширяване	участието	на	Федерацията	в	тематични	
срещи		и	пресконференции,	организирани	от	КНСБ,	други	со-
циални	партньори	и	в	заинтересованите	структури	на	отрасъл	
Земеделие,	както	и	в	съвместни	прояви	с	работодателите.
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РЕЗОЛЮЦИЯ	№	1
 

Ръст	на	заетостта	и	доходите,	обвързани	с	ангажираща	
политика	по	квалификацията	и	пригодността	на	работната	сила	 

в	сектор	Земеделие.
 България има националната цел до 2020 г. да достигне 76 % 
равнище на заетост на населението на възраст между 20-64 години. 
България е на дъното на класацията в ЕС по доходи. 
 Доходите в отрасъла са  едни от най-ниските според статистика 
и не могат да бъдат компенсирани нито с ежегодното увеличение на 
ръста на МРЗ, нито с ежегодното договаряно увеличение на МОД по 
квалификационни групи. През последните години ниските доходи в 
селското стопанство, структурните промени в отрасъла, силно огра-
ничените възможности за професионална реализация на работещи-
те и неустойчивото развитие на сектора доведоха до намаляване на 
заетостта, съпроводено със застаряването на работната сила в сел-
ското стопанство, сериозни миграционни движения към няколко голе-
ми града и чужбина и тотална разруха в селските региони. Работната 
сила в отрасъла се маргинализира, принудена да оцелява на ръба. 
Сериозните финансови ресурси в сектора през Общата селскосто-
панска политика и др. Европейски фондове, не успяват да компенси-
рат ниските доходи на работещите бедни. Крещящи примери са ра-
ботещите висококвалифицирани специалисти в обслужващите звена 
на сектора – ССА, контролни органи БАБХ, ИАБГ, КТИ,
 Извършваното през годините няколкократно оптимизиране на 
числения състав във всички структури на практика доведе до дос-
тигане на санитарния минимум в числеността на персонала. Значи-
телна 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 моти-
вират работещите за все по-качествено и ефективно изпълнение на 
трудовите и служебните им задължения, което би гарантирало съ-
щинския просперитет на отрасъла.
 Липсата на планомерност, стратегическа визия, започвани и не-
довършвани реформи и финансова обезпеченост в обучението, ква-
лификацията и преквалификацията  на селскостопанските работници 
и специалисти води до неустойчиво земеделие в България.
 В същото време, липсата на ефективен социален диалог за нови 
икономически решения превръща държавните бюджети в механичен 
израз на числа, зад които не стоят ефективни политики и мерки. Рес-

триктивният държавен бюджет е пасивен инструмент и не води до 
икономически растеж. 
 Развитието на технологиите и научните постижения са факт в 
земеделието, които в съвсем близко бъдеще ще променят драма-
тично структурата на заетостта. Роботизацията и дистанционното 
управление на селскостопанската работа чрез дигитални и облачни 
технологии съвсем скоро ще е широко разпространена и в нашите 
земеделски кампанийни практики, като оран, сеитба, пръскане, при-
биране на реколтата. Все повече се представят нови и ултраинова-
тивни проекти. Това, от една страна, ще е спасение за кризата с на-
миране на квалифицирана работна ръка в нашето земеделие, но от 
друга страна – ще изхвърли и много работници от пазара на труда, 
ще задълбочи разликите между бедни и богати и ще постави нови из-
исквания за умения и квалификация пред работещите. Каквото и да 
говорим, светът се променя и този потенциал на бъдещето трябва да 
се използва още днес като спасителен и за България. 
 ФНСЗ счита политиката по нарастване на доходите и проблеми-
те на заетостта в земеделието за централна и затова ще продължава 
да настоява за ръст на доходите, съобразен с цикличността, ико-
номическата конюнктура и темповете на растеж и при спазване на 
правилата на отрасловото сътрудничество и социално партньорство. 
Затова, за постигане до	2021	година	увеличение	на	доходите	на	
работещите	в	отрасъла	с	42%,	намаляване	дела	на	сивата	ико-
номика	в	отрасъла,	като	се	увеличи	заетостта		в	сектора	с	15%, в 
следващия свой мандат ще работи за: 
 1. Ежегодно обсъждане бюджета на МЗХ и финансовата  рамка 
за сектор „Земеделие”.	Настоятелно	поставяне	на	искания	към	
разпределението	на	бюджета,	осигуряващ	добро	заплащане	
и	условия	на	труд. Договаряне нарастването на трудовите въз-
награждения, МРЗ и СРЗ в отрасъл Земеделие и ежегодно средно 
нарастване с 15%, като се търсят механизми за актуализирането им 
предвид растящата инфлация;
 2. Постоянни преговори за запазване на работните места в струк-
турните звена  в системата на МЗХ и осигуряване на социални про-
грами в случай на кризи;
 3. Браншово договаряне на минимални основни работни заплати и 
минимални осигурителни прагове за съответните категории персонал;
 4. Стартиране на синдикална кампания за повишаване на работ-
ните заплати в сектора, която да синхронизира обществените нагласи;
 5. Засилване на социалния диалог за  прилагане на активни мер-
ки на пазара на труда в сектора – субсидиране на непълно работно 
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време, споделени работни места и съчетаването им с програми за 
обучение и подкрепа на доходите, въвеждане на секторен фонд за 
обучение и квалификация на работещите в земеделието. Насърчава-
не реинтеграцията на българския земеделски трудов пазар на квали-
фицирани сезонни селскостопански работници, които полагат труд в 
сезонно и периодично в чужбина.   
 6. Засилване на социалния диалог на всички нива за въвеждане 
на социалните инвестиции – създаване на стимулиращи механизми 
за споделяне на инвестициите в човешките ресурси между държава-
та, работодател, работник, местна власт – секторен социален фонд.  
 7. Активно участие на ФНСЗ в дебата за ОСП и българското и 
приложение на всички нива в отрасъла (междинна оценка на ПРСР 
и контрол на критерия заетост) с фокус върху създаване на нови 
устойчиви работни места в сектора и инвестиции в работещите, не 
само фермерите, както и прилагане на всички инструменти за разви-
ване на устойчиво земеделие в България, като фактор за развитието 
и стабилизирането на селските райони
 8. Разширяване обхвата на осигурените лица и особено на земе-
делските производители и тютюнопроизводители;
 9. Въвеждане на специфични схеми за осигуровка при безрабо-
тица за категории работещи в отрасъл селско стопанство;
 10. Участие на ФНСЗ в разработването на нормативни докумен-
ти, касаещи трудовата заетост и квалификацията на работещите в 
селското стопанство.
 11. Следене и активна позиция по въвеждането на новите мо-
дели на заетост и предлагане на труд по договори за един работен 
ден, договори за 0 часа, договори за непълно работно време, както и 
договори за сезонна работа (ваучери) за търсенето и намирането на 
ефективни форми за осигуряване на законова защита на наетите по 
този начи лица.
 12. Активно участие в дискусията за нови програми за насърча-
ване и разширяване използването на „зелени” технологии и развитие 
на „зелени” работни места.
 13. Активно участие и подкрепа на политики и програми за устой-
чиво инвестиране в „триъгълника на знанието“ - иновации, научно-
изследователска дейност и образование, с цел повишаване на адап-
тивността, ефективността и качеството на работната сила в сектора.

РЕЗОЛЮЦИЯ	№	2
Организационното	укрепване,	синдикализация	и	синдикална	
защита	през	призмата	на	социалния	диалог	и	партньорството 

	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. 
Динамичната социално-икономическа реалност в сектора, еднопо-
сочната тенденция на демографски срив в страната, съпроводена с 
нарастваща дистанцираност на работещите от синдикатите налагат 
ясна необходимост от:

  нова стратегия за привличане на нови членове, изграждане 
на нови синдикални структури, 

  последователна и комплексна политика по въпросите на син-
дикалната защита и синдикализацията на сектора чрез ко-
лективното трудово договаряне и социалния диалог, които са  
ефективен инструмент за защита на трудовите, осигурителни 
и социални права на работещите в сектор земеделие. 

 Синдикалната ни стратегия залага на съгласувани действия на 
национално, секторно, браншово ниво и ниво предприятие. Основни-
те ни насоки за работа в следващия мандат в тази област за постига-
не на увеличаване на синдикалната маса и синдикалната плътност в 
сектора ще са: 

 1. Усъвършенстване на нормативната база за колективни пре-
говори, включително	и	прилагане	на	вече	законовото	право	на	
колективно	договаряне	на	държавните	служители.	
 2. Подобряване на съдържателната част на колективните трудо-
ви договори на всички равнища:

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

 { Механизми за правилно разпределяне на трудовите възнаграж-
дения  и увеличаване на  началните основни месечни работни  
заплати при спазване	на	съответните	наредби;

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

и договорености. 
 3. Въвеждане на общовалидни минимални трудови стандарти, 
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чиито параметри могат да бъдат подобрявани на по-ниските нива, 
съобразно конкретните възможности и специфичност на структурни-
те звена на МЗХ, търговските дружества, земеделските кооперации и 
дребните земеделски производители.
 4. Осигуряване на експертна помощ на синдикалните организа-
ции и членове по въпроси от икономически, правен, социален и оси-
гурителен характер.
 5. Укрепване контактите и сътрудничеството с органите и инсти-
туции, провеждащи политиката по земеделие и социална политика в 
страната, както и с организациите на работодателите с цел развива-
не на ефективен социален и граждански диалог и проактивен подход 
за заетостта и работните места в сектора.
 6. Целенасочено укрепване на вътрешноорганизационния ре-
сурс, като прилага средносрочна, респ. ежегодна програма за базово 
обучение, подготовка и усъвършенстване на синдикалния актив  и 
новоизбрани синдикални председатели, като постави специален ак-
цент върху работата с и привличане на младите хора към синдикал-
ната кауза в контекста на прилагането на ОСП у нас, политиката по 
заетостта и ученето през целия живот; 
 7. Разработване и стартиране на кампания по синдикализация в 
сектора в необхванатите структури по региони, в това число с помо-
щта на РС на КНСБ с акцент върху младите хора, като се опира на 
натрупания опит. 
 8. Продължаване активното си участие в синдикалната мрежа на 
ЕФФАТ и в комитетите по социален диалог, като следи всички акту-
ални теми в сектора, с цел да използва и прилага добрия синдикален 
опит в своята работа, да работи за издигане на синдикалната соли-
дарност в сектора в Европа и Балканския регион чрез развиване на 
двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество вполза 
на работещите в сектора. 

РЕЗОЛЮЦИЯ	№	3
Борба	със	сивата	икономика	и	несигурната	заетост	в	сектора	–	
за	повече	достойни	работни	места	в	българското	земеделие

 
 През последните години ниските доходи в селското стопанство, 
структурните промени в отрасъла, силно ограничените възможности 
за професионална реализация на работещите и небалансираното 
развитие на сектора доведоха до намаляване на заетостта, съпрово-
дено със застаряването на работната сила в селското стопанство.
 Качеството на настоящата заетост в сектор Земеделие се ха-
рактеризира със силно подценено заплащане на труда, пораждащо 
загуба на висококвалифицирани кадри, а вече и на нискоквалифици-
рани работещи. Остава и фактът от голям дял на нерегистрираната 
заетост в сектора, която е напълно в сивия сектор. По данни около 
40 процента от работещите в земеделието са в тази част на икономи-
ката. Сериозно предизвикателство са появилите се през последните 
години в Европа и в България нови форми на заетост, в т.ч. работата 
на т.нар. „зависими“ самонаети работници. В България вече е уреден 
и се прилага нов вид трудов договор за един ден - за краткотрайна, 
сезонна селскостопанска работа. Нашите анализи показват, че с въ-
веждането на този трудов договор се постигна частично решение на 
изсветляването на сектора, но и при него,  както и появилите се вече 
в други европейски държави трудови договори, като „трудов договор 
за 0 часа“,  „трудов договор при повикване“ или „трудов договор на 
разположение“, поставят пред нас предизвикателството как да огра-
ничим проявите на незащитена заетост при ползването им. В групата 
на несигурните заети попадат също работещите на срочен трудов 
договор, сезонните работници, командированите работници, лицата 
заети на непълен работен ден, „псевдо“ самонаетите работници, ра-
ботниците–мигранти, работниците през он-лайн платформи. Все още 
чрез работа на граждански договор се прикриват трудови отношения. 
Агенциите за временна заетост също предпоставят сериозни опасе-
ния от злоупотреби с трафик на хора с цел трудова експлоатация. 
Остава отворен въпросът дали всички тези форми на нетипична ра-
бота и ползването на подобни легални форми на зетост води до ка-
чествена заетост, която спомага за осветляване на заетите в сивата 
икономика. 

 Нашите действия и инициативи в тази област ще са насочени 
към:
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 1. Сигнализиране в посока ограничаване злоупотребите по нае-
мане без трудов договор чрез следене на информацията и сътрудни-
чество с контролните органи на НОИ и ГИТ. Стартирането през май 
т.г. на европейска платформа за недекларираната работа трябва да 
бъде интегрирана в българската трудова действителност и ползвана 
за целите на борбата. Засилване на сътрудничеството в борбата с 
недекларирания труд на всички нива е безспорно необходимо. 
 2. Засилване натиска срещу недобросъвестни работодатели, 
които въпреки въведените ограничения, забрани и санкции, продъл-
жават да извличат печалби за сметка на работниците и служителите 
чрез създаване на отношения, които са необявени, сиви; Сигнализи-
ране за нелоялни практики от Агенциите за временна работа, АВР. 
 3. Създаване на публичен регистър, съдържащ данни за такива 
работодатели, включително за наложените им имуществени санкции.
 4. Събиране, обработване  и поддържане на актуална информа-
цията за подобни случаи, с оглед конкретна работа на съответните 
равнища на синдикална дейност.
 5. Провеждане на разяснителни и информационни кампании за 
вредите от ангажиране чрез подобни форми на работа в сътрудни-
чество със компетентни институции и в рамките на КНСБ и европей-
ската синдикална солидрност. 
	 6.	Приоритетно		внимание	и		наблюдение	на	проявленията	
на	заетост	през	агенции	за	временна	работа.
 7. 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.
 8. Насърчаване на социални инвестиции и стимулиращи механи-
зми за споделяне на инвестиции в човешките ресурси между държа-
ва, работодатели,местна власт, работник чрез създаване на социа-
лен инвестиционен фонд.
 9. Насърчаващи мерки за реинтеграция на българския земедел-
ски трудов пазар на квалифицирани сезонни работници, които пола-
гат труд сезонно и периодично в чужбина. 

РЕЗОЛЮЦИЯ	№4	
Здравословни	и	безопасни	работни	места	в	сектор	Земеделие

 Селското стопанство е един от най-опасните сектори на произ-
водството 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 ре-
зултат на което безопасността и здравето на селскостопанските ра-
ботници 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 за-
болявания, превенцията на насилието, социалните и психосоциални-
те 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 ра-
ботно място.
 ФНСЗ ще продължи да работи в следващия свой мандат по след-
ните приоритети в областта на политиката по БЗУТ:
 1. Да работи системно за повишаване информираността на ра-
ботниците и служителите за ролята и значението на комитетите по 
условия на труд, както и групите по условия на труд.
 2. Да се подобри достъпа и разшири участието на представи-
телите на работниците и служителите в КУТ и ГУТ до информация, 
обучение, методическа помощ, основана на задълбочена оценка на 
потребностите.
 3. Засилване партньорството с ИА „ГИТ”, областните инспекции 
на труда и участие в контрола върху работодателите за точно и безу-
словно изпълнение на законовите им задължения по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, за спазване на трудовото 
законодателство.
 4. Реално подобрение на условията на труд, засилване на пре-
вантивния подход и акцент върху профилактиката на заетите.
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 5. Провеждане на съвместни инициативи с работодателски орга-
низации по проблемите на ЗЗБУТ.
 6. Системно упражняване на сигналната функция при неизпълне-
ние на законовите изисквания за осигуряване на ЗЗБУТ. 
 7. Предотвратяване на формализма и осигуряване на качестве-
ното обслужване от службите по трудова медицина.

РЕЗОЛЮЦИЯ	№5
	Общата	селскостопанска	политика	в	България	–	днес	в	
контекста	на	Стратегия	Европа	2020	и	след	2020	година

 Федерация на независимите синдикати в земеделието признава 
голямото значение на Общата селскостопанска политика в развитие-
то и напредъка на българското земеделие и че тя е от компетенциите 
на работа на голяма част от нашите синдикални структури. 
Като взема под внимание опита на България от 9-годишния опит  на 
българското членство в Европейския съюз, 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 по-
литика в периода 2014-2020, насочени към: 

 { Насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство 
 { Осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси 

и на дейности, свързани с климата 
 { Постигане на балансирано териториално развитие на икономики-

те и общностите в селските райони, включително създаването и 
поддържането на заетост, 

 Имайки предвид отдавнашните дискусии сред европейските 
политически кръгове за сериозни промени в общностната селско-
стопанска политика по посока повече инвестиции и създаване на 
работни места в селските райони, насърчаване на благоденствието 
в селските райони, укрепване на добавената стойност по веригата на 
земеделското производство, инвестиране в жизнеспособността на 
селата, запазване на ландшафта, умно управление на природните 
ресурси, насърчаване на дейности за адаптиране към климатичните 
промени, увеличаване на подкрепата за наука и иновации, подобря-
ване на управлението на селските райони, опростяването на полити-
ките, подобряване на ефективността и отчетността;
 Като се опира на активното участие на ФНСЗ в дискусията на ев-
ропейските синдикати по ОСП и във връзка с междинния преглед и е 
наясно, че заетостта в сектора се характеризира с най-ниски заплати 
на работещите, високи рискове за работещите в него, ширеща се 
нелегална заетост и тежки форми на експлоатация, особено за рабо-
тещите от други страни на ЕС, липса на достатъчно квалифицирани 
работници, най-вече поради недостатъчно професионално обучение 
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и квалификация и незавидни условия на труд, висок дял на трудови-
те злополуки и  професионални заболявания, слабо участие на рабо-
тещите в програмите и схемите за продължаващо обучение и ясната 
декларация на синдикатите ЕФФАТ за включване на интересите на 
наетите работещи в сектора и да има ясна обвързаност със соци-
алните стандарти срещу несигурната работа и сивата икономика, за 
равнопоставеност при прилагането и и за насърчаване на заетостта 
и социалната кохезия; 
 Като анализира ситуацията с усвояването на европейските сред-
ства в рамките на ОПРСР и трудностите пред средните и дребни 
земеделски производители, и като изследва със загриженост обез-
людяването на селските райони в България, но обнадеждени от по-
стигнатите резултати по отношение на обвързване на плащанията по 
СЕП и социално обезпечени работни места в сектора,
 Деветнадесетият Редовен Конгрес на ФНСЗ възлага на органите 
и структурите на Федерацията:  
 1. Да се продължи участието на Федерацията в процеса на про-
грамирането, мониторинг и контрол при прилагане на мерките и 
инструментите на ОСП в българското земеделие, като наблюдава и 
работи за засилване на компонента заетост, доходи, социални стан-
дарти, мерки по обучение и квалификация в индикаторите по изпъл-
нението. 
 2. Да работи за отстояване и приобщаване на аграрната наука 
в изпълнението на ОСП у нас и превръщането ѝ в реален фактор в 
процеса на управление на производствената дейност в земеделието 
и преработвателната промишленост, както и в проводник на «позеле-
няването» на българското земеделие. 
 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 рав-
новесие и пр., в тези схеми да се предвиди и гарантира специално 
място и достъп до тях за работещите в сектора.  
 4. Да работи за повече гласност в обществото на трите основни 
синдикални искания към ОСП след 2020 и засили сътрудничеството 
с браншовите организации в сектора за формиране на единна бъл-
гарска позиция относно ОСП след 2020 г. 
 5. Да засили дейността по информиране на синдикалните чле-
нове за процеса и резултатите от работата на Европейския секторен 
комитет по социален диалог и търсене на възможности за разпрости-
ране на рамковите споразумения в сектора в национален план.

 6. Да продължи дейността си по разработване и участие в про-
екти и програми, финансирани от фондовете на ЕС, международни 
и европейски организации, които подкрепят информационно и ана-
литично обезпечаване на синдиката във вземане на решения и при 
обсъждане на политики. 
 7. Да следи ежегодно промяната в заетостта, вследствие на из-
пълнение на одобрени проекти, ползвали приоритетно финансиране 
по критерии за оценка „устойчива зетост – брой наети на новосъзда-
дени работни места след инвестицията“.



XIX редовен конгрес на ФНСЗ - Проектодокументи 

56 57

РЕЗОЛЮЦИЯ	№	6
Политика	по	равни	възможности	на	мъжете	и	жените,	работещи	

в	земеделието	и	работа	с	младите	хора

 Равните възможности на мъжете и жените е фундаментално пра-
во и един от основополагащите принципи на европейското демокра-
тично общество. Равните възможности включват и равно заплащане 
за равен труд, равен достъп до пазара на труда и качествен живот. 
 Федерация на независимите синдикати в земеделието признава 
значителното присъствие и голямата роля на жените в селското сто-
панство и в своите структури - близо 52 % от работещите в земеде-
лието са жени, а в синдикалните ни структури жените представляват 
преобладаващата част от тях. Факт е, че жените са по-уязвими на 
трудовия пазар от по-ниско заплащане, несигурни условия на труд и 
по-трудно кариерно израстване. Въпреки, че жените в България са 
капитал с високо образование, те не успяват да получават адекватно 
и съизмеримо с мъжете заплащане или във властови ресурс - адек-
ватно кариерно развитие и все още са в уязвимо положение по отно-
шение на достъп и реализация на права.  
 Като осъзнава със загриженост, че една голяма част от работе-
щите в българското земеделие са неплатена семейна ръка (близо 
80%) и липсата на подкрепящи мерки в областта на женското пре-
дприемачество, което може да бъде тласък в икономиката на райо-
ните и особено на селските; 
 Като следи с тревога застаряването на нацията, младежката 
емиграция и безработицата сред младите хора у нас, въпреки опи-
тите за подкрепящи програми в тази посока и резервираността на 
работещите млади хора от участие в организиран обществен/синди-
кален живот;   
 Като се основава на Националната стратегия за насърчаване на 
равнопоставеността на половете (2009-2015 г.), разписана от соци-
алните партньори на национално ниво, на стратегическите докумен-
ти на ЕС, Европейският пакт за равнопоставеност на половете, на 
принципите залегнали в конвенциите на ООН за правата на жените 
и Приоритетите на Европа 2020, засиленото политическо внимание 
към Социален стълб на ЕС (Европейски стълб за социални права) и 
Европейската младежка гаранция; 
 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 въз-

можностите 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 догово-
ри – равни шансове за старт, квалификация и растеж;
 2. Съхраняване на завоюваните досега права (осигуровки, обез-
щетения в случай на временна нетрудоспособност, бременност и май-
чинство и други), с оглед ограничаване на бедността сред жените;
 3. Опазване здравето на жените чрез развиване на безопасни и 
здравословни условия на труд, превенция на здравето и предотвра-
тяване на трудови злополуки, стрес и насилие на работното място, 
социалния отдих и възстановяване;
 4. Отстояване и защита на равнопоставеността в контекста на 
развиващите се  миграционни процеси през съвместна работа в мре-
жата на ЕФФАТ и сродни организации;
 5. Активизиране на работата на Женския 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 засилена чрез кампании по 
синдикализация и активизиране на дейността на Младежкия комитет 
на ФНСЗ, който да подкрепя ръководството в изпълнение на полити-
ката в тази целева област чрез:
 Ангажиране и активно включване на млади синдикални активи-
сти в структурите ни и тяхното организационно и идейно израстване;
Подпомагане на професионалното развитие на младите хора чрез 
колективното трудово договаряне и включване на нарочни клаузи в 
колективните договори;
 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;
 Поддържане 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 син-
дикалисти и тяхното активно включвани в дейности и инициативи на 
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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
Консолидация	на	синдикалните	структури	на	КНСБ	в	аграрния	и	

преработващия	сектор
 
 Федерация на независимите синдикати в земеделието е актив-
на и отворена организация, която в действията си се е ръководила 
от идеята за успешно, конкурентноспособно, цялостно и устойчиво 
българско селско стопанство, което включва както производството на 
суровини, научен земеделски продукт, хранително-вкусова преработ-
ваща промишленост, обслужващи звена. Земеделието и хранител-
новкусовата промишленост са двете звена на една верига. 
 Всички сме свидетели на сериозни тенденции на консолидиране 
на синдикални структури на европейско и световно ниво. 
 Тези тенденции са определени от глобализацията на капитала, 
корпоративните сливания, дигитализацията на икономиката и пазара 
на труда, а от друга страна необходимостта синдикатите да отгово-
рят адекватно и единно на променящите се трудови отношения, да 
участват равностойно в тази промяна и в социалния диалог и синди-
кална борба за интересите на работещите. 
 Развитието на индустриалните отношения днес все повече на-
лагат необходимостта да се работи организирано за обединяване на 
синдикалните структури и привличане на нови членове сред работе-
щите от земеделските стрктури, хранителновкусовата преработва-
телна промишленост, пивоварната индустрия и тютюнопреработва-
ща промишленост. 
 За постигане на тази цел, като взема под внимание горчивия 
опит от разделянето на секторните федерации преди 25 години, като 
зачита достойнството на всички синдикални братски организации, 
Деветнадесетият Конгрес на ФНСЗ ще работи през следващите 5 
години за:

 1. Създаване на единна синдикална структура на работещите в 
сектор селско стопанство, която да отговаря на интересите и да от-
стоява правата на всички представени в сектора. 
 2. Привличане и включване в процеса на консолидация на всички 
работещи в селскостопанския сектор, като следи и проучва внима-
телно опита на европейските консолидационни процеси.
 3. Координиране дейността на синдикалните организции/федера-
ции от селскостопанския сектор в КНСБ чрез търсене на общо пред-
ставяне интересите на синдикалните членове пред институции, ра-
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ботодателски организации, НПО и съвместни обсъждания, заседания 
и действия на ръководните органи, общи становища, декларации, 
информационни, обучителни и протестни акции и пр.
 4. Периодично провеждане на съвместни консултации по общи 
текущи проблеми и предприемане на общи действия за решаване.
 5.  Разработване на общи документи, становища, позиции по об-
щонационални и общоевропейски секторни въпроси.
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