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#Време е!  
Работещите в земеделието имат лица!

Синдикатите настояват  

за инвестиции в хората  

и качество на работните места!  

Заедно за увеличение на доходите ни!
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Като обсъдихме актуалната  социално-икономическа и политическа ситуация в страната и на-
правихме преглед на предизвикателствата и бъдещите възможности  през политиката на кон-
вергенция на доходите на работещите в отрасъл Земеделие, 

Като представихме  детайлно критичната ситуация, свързана с хроничното недофинансиране 
на системите в Министерството на земеделието, храните и горите, което нарушава права, зася-
га социалната обезпеченост на работещите и рефлектира върху социалния мир,

Като обсъдихме проблемите на работещите в конкретните браншове и анализирахме изводите, 
заедно с политически представители от Народното събрание, МЗХГ и изпълнителните директо-
ри в системите, 

Като разгледахме възможностите за българското земеделие чрез Общата селскостопанска 
политика и изразихме категоричната позиция на синдикатите за повече видимост и внимание 
към работещите в сектора,  

Като осъждаме остро всички практики на недеклариран труд и социален дъмпинг в земеде-
лието и отчетохме постигнатите успехи от партньорския проект RAISE UP – ярък принос към 
Европейската платформа за борба с недекларирания труд, 

С твърдото убеждение, че социалният диалог и колективното трудово договаряне са един-
ствения демократичен инструмент за намиране на ефективни решения в областта на социал-
ната сигурност и развитие на устойчиво земеделие, 

Като подкрепяме предстоящата реформа в системата за борба с градушките и в качеството 
си на представители и защитници на правата и интересите на работниците и служителите от 
Изпълнителната агенция за борба с градушките, сме силно ангажирани и ще следим предсто-
ящите нормативни промени да гарантират  финансова стабилност  и сигурност на трудовите 

ДЕКЛАРАЦИЯ
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правоотношения,

Като взехме пред вид, че правото на синдикално сдружаване е фундаментално гражданско 
право и има стратегически принос за сигурността на работните места и заетостта:

Настояваме за справедливи условия на труд и елиминиране на недекларирания труд и на не-
легалното наемане на работа, разпространено най-вече сред сезонните селскостопански ра-
ботници!

Настояваме за неотложна актуализация на Бюджета на МЗХГ за 2019г. поради формирания 
дефицит още през първото шестмесечие на годината, с което ще се гарантират работните за-
плати в системите, които обслужват земеделските производители!

Настояваме за 15% увеличение на работните заплати в Бюджет 2020 за работниците и служи-
телите, обслужващи сектора!  

Подкрепяме актуализацията на Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2019 с 
приемане на мерки 4.3 и 16.1, които ще гарантират в известна степен възстановяването на ин-
фраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация, както и доброто партньор-
ство между научните организации и земеделски производител  в посока иновации!

Като познаваме и отчитаме специфичните проблеми в нашите браншове, аргументирано  
НАСТОЯВАМЕ в бюджетната рамка за 2020 г. да се предвидят следните финансови параметри:

1. В бюджет 2020 на МЗХГ да се планират финансови средства за разходи за персонал с 15 % 
увеличение на работните заплати  в размер на 122 369 900 лв.. 

2. За Селскостопанска академия в бюджет 2020 да бъде предоставен трансфер в размер на 30 
млн. лв.

3. За Напоителни системи ЕАД да бъде предоставена субсидия за нефинансови предприятия в 
размер на 21 млн. лв.

4. Да се гарантират постоянни трудови договори на ракетострелците в ИАБГ за 2019-2020 
с цел повишаване ефективността на системата и за по-висока сигурност на земеделските 
производители.

5. Създаване на Служба по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП към посолството на Р 
България в Р Италия и изпращане на трудово аташе, което значително ще повиши степента 
на ангажимент и закрила към българските работници.

6. За преодоляване на социалния дисбаланс, бедност, неравенство и обезлюдяване на сел-
ските райони, декларираме нашата пълна подкрепа за дребните и средни земеделски про-
изводители чрез осигуряване на по-справедливо европейско финансиране на стопанствата, 
за да се компенсира силната поляризация в сектора и разгръщането на специфични мерки, 
насърчаващи традиционни браншове и подотрасли, създаващи устойчиви работни места, 
обвързани с доходи и социална обезпеченост на заетите в тях.

От участниците в Годишната асамблея на ФНСЗ 

4 юни 2019 г., Слънчев бряг


