РЕШЕНИЯ
НА
ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ФНСЗ
7 декември 2016г., гр. София
1. Утвърждава Отчетения доклад на Управителния съвет на ФНСЗ за
дейността на Федерацията на независимите синдикати от земеделието
през периода 2011- 2016 г. с направените в хода на дискусията корекции.
2. Приема Отчетения доклад на Финансово-контролната комисия към ФНСЗ
за периода 2011-2016 г.
3. Приема измененията и допълненията на Устава на Федерацията на
независимите синдикати от земеделието.
4. Прекратява мандата и освобождава от отговорност на избраните от
Осемнадесетия редовен конгрес на Председателя на ФНСЗ – Светла
Василева и Зам. Председателя – Валентина Васильонова.
5. Прекратява мандата на избрания от Осемнадесетия
председател на ФКК – Светлозара Захариева.

конгрес на ФНСЗ

6. Освобождава членовете на УС и членовете на ФКК съгласно Устава.
7. Избира с мандат от пет години както следва:





За Председател на ФНСЗ – Светла Василева
За Зам. Председател на ФНСЗ – Валентина Васильонова
За Председател на ФКК – Светлозара Захариева
За членове на УС – Светла Василева, Валентина Василева,
Маргарита Янчева, Мария Карапанчева, Елена Колева,Антоанета
Янчева,Дора Донкова, Живко Накев, Емилия Димова, Емил
Георгиев, Емил Славев, Димитър Иванов, Евгений Иванов
 За членове на ФКК – Мария Събева, Ирена Бонева
8. Приема програмата на ФНСЗ за периода 2016-2021г. и Резолюции на
Деветнадесетия конгрес на ФНСЗ като програмни документи както
следва:

 Резолюция №1
Ръст на заетостта и доходите, обвързани с ангажираща политика по
квалификацията и пригодността на работната сила в сектор Земеделие.
 Резолюция № 2
Организационното укрепване, синдикализация и синдикална защита през
призмата на социалния диалог и партньорството в сектора
 Резолюция № 3
Борба със сивата икономика и несигурната заетост в сектора – за повече
достойни работни места в българското земеделие
 Резолюция № 4
Здравословни и безопасни работни места в сектор Земеделие
 Резолюция № 5
Общата селскостопанска политика в България – днес в контекста на
Стратегия Европа 2020 и след 2020 година
 Резолюция № 6
Политика по равни възможности на мъжете и жените, работещи в
земеделието и работа с младите хора;
 Резолюция № 7
Консолидация на синдикалните структури на КНСБ в аграрния и
преработващия сектор
9. Конгресът упълномощава УС на ФНСЗ да избере делегатите на ФНСЗ за
VІІI редовен конгрес на КНСБ.
10. Приема предложението на Федерацията на синдикалните организации от
хранителната промишленост за обединение, съобразно приетите
изменения и допълнения в устава, които дават правомощия на УС за
подготовка и определяне на срокове.
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