
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОНКРЕТНАТА ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЗХГ 

 
Като се опира на приоритетите за управление, декларирани в 
Управленската програма на правителството 2017-2021;  
 
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 секторен играч в  
процеса на социален и граждански диалог в България за ефективно 
решаване на обществено-значими въпроси и намаляване на 
неравенствата; 
 
Като се ръководи от програмите  на КНСБ, ЕФФАТ, МЗХГ за работа в 
предстоящия период; 
 
Като се опира на обективни анализи, че корпоративните печалби растат, 
а компенсацията на наемния труд е незадоволително малка част от 
произведения БВП вследствие на прилагания през последните 26 
години несправедлив икономически модел на преразпределение на 
обществените блага; 
 
Като отбелязва с тревога икономическите дисбаланси и сериозното 
изоставане на средната работна заплата в сектора в сравнение с тази за 
страната и риска от бедност и социално изключване, и тенденциозно  
поддържаната ниска цена на труда на работниците и служителите от 
обслужващите звена на МЗХГ; 
 

 
Като осъзнава отговорността, че Министерството на земеделието и 
горите е сред водещите държавни институции, която изпълнява редица 
ангажименти към ЕС и особено тази с прилагането на най-голямата 
общностна политика - Общата селскостопанска политика у нас;   
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В 
БЪЛГАРИЯ 



Водени от убеждението, че звената на МЗХГ са с приоритетно значение  
не само за отрасъла, но и за цялостната икономика на страната с 
изпълнението на своите задачи: качествен и навременен контрол за 
безопасността на храните и на произведената земеделска продукция в 
съответствие с европейските стандарти за безопасност и сигурност; 
научно-изследователска дейност в подкрепа на българското земеделие и 
стопани; защита на земеделските площи и предотвратяване вредното 
въздействие на природни бедствия и болести; напояване; 
 
Като си даваме сметка за сериозността на ситуацията с хранителните и 
водните ресурси в геополитически план и като анализираме изводите и 
поуките от работата си през последното десетилетие;  
 
Убедени, че общата ни цел е да развиваме устойчиво българско 
земеделие чрез прилагане на справедлива политика, ориентирана 
към осигуряване на заетост, достойни доходи и качество на живот,  
 
Федерацията на независимите синдикати от земеделието отговорно 
заявява своите искания към МЗХГ и лично към Министър 
Порожанов да бъдат включени в конкретната програма за 
следващия период на управление:   
 
1. Настояваме при ежегодното обсъждане на бюджета на МЗХГ и 

финансовата рамка за сектор „Земеделие”, разпределението на 
бюджета, осигуряващ разходите за персонал да става след обсъждане 
със социалните партньори в ОСТС. 

2. Да осигурим догонващо изравняване на средната работна заплата с 
тази за страната (към момента над 40% от работещите в 
системите получават минималната работна заплата за страната 
от 460 лева)  

3.  Ежегодно увеличаване на работните заплати в обслужващите звена 
на МЗХГ с 20% и в изпълнение на подписаните споразумения и 
поетите ангажименти в конкретните структури, както следва: 

a. Изпълнителна агенция „Борба с градушките” – с 20 % 
b. Селскостопанска академия – с 20 % 
c. Българска агенция за безопасност на храните – с 20 % 
d. Напоителни системи  ЕАД – с 20 % 
e. Областни дирекции по земеделие  - 20 % 

4. Създаване на нови устойчиви работни места, гарантирани и добре 
заплатени, при изграждането и въвеждането на реално 
функционираща нова система за борба с градушките, покриваща 
цялата територия на страната. 



5. Съвместно обсъждане на реформата в поземлените отношения за 
устойчивост, комасация и отношение към земеделската земя като 
към природен ресурс, осигуряващ националната хранителна 
сигурност. 

6. Осигуряване на необходимия финансов трансфер в размер на 21 
милиона лева за ССА при разпределението на бюджета на МЗХГ за 
2018г. и  съгласно промените в Закона за ССА. 

7. Запазване на работните места, регулярно и ритмично заплащане на 
работещите в НС ЕАД при изпълнението на Общата стратегия за 
управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното 
въздействие на водите.  

8. Изготвяне на съвместен план за работата на Отрасловия съвет за 
тристранно сътрудничество към МЗХГ с конкретни ангажименти. 
Обсъждане на отраслови стратегии и проектозакони, засягащи 
работещите в сектора. Закон за браншовите организации  с 
установени критерии за представителност и норми за социално 
партньорство съгл.Кодекса на труда; 

9. Дебатът по бъдещата ОСП след 2020 и изработване на единна 
българска позиция, която  трябва да адресира и наетите работещи в 
българското земеделие. Обсъждане и включване на предложенията 
на ФНСЗ в позицията на МЗХГ за ОСП след 2020. 
 
 
 
                      
 

От участниците в годишната среща на 
синдикалния актив на ФНСЗ 

 
   01.06.2017г.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                               


