
 
 
                         

 Уважаеми синдикалисти, 
 

Във връзка със създалото се сериозно социално напрежение по повод 
обявеното намерение на Коалиционният съвет на управляващите  първият ден от 
болничните да е за сметка на работещите лица, както и от обсъждането на 
проекта на Закона за бюджета на Р България  за 2020 г., е необходимо да внесем  
информация по поставените по-горе проблеми. 

Създалата се тревожна ситуация на обществено недоволство относно 
предложението за отнемане на първия ден от болничните дни принуди 
структурите на КНСБ и КТ «Подкрепа» да предприемат светкавични мерки за 
стопиране на тази възможност. В рамките само на два дни се организираха и 
проведоха редица срещи и разговори в различни формати с изразеното 
категорично противопоставяне на синдикатите на предложението. Структурите 
на КНСБ и отделни членове на синдиката изпратиха стотици протестни 
декларации лично до Министър-председателя на Република България, 
Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, парламентарните групи 
на управляващите и коалиционните им партньори.  

Проведена бе обща среща на Националните стачни комитети на КНСБ и 
КТ „Подкрепа“, като на самата среща се учреди и общ Стачен комитет на двата 
синдиката. Общият Стачен комитет обяви готовност да организира и 
проведе национален и регионални протести, ако темата за отнемането на 
първия ден от отпуска за временна неработоспособност не отпадне като 
предложение. Същевременно КНСБ излезе с официална позиция, с която 
настоя за незабавна среща с министър-председателя Бойко Борисов и спешно 
свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество с негово участие. 

Всички тези национални, браншови и регионални действия, както и 
интензивното присъствие на КНСБ в медийното пространство, катализираха още 
повече общественото недоволство и Министър-председателят публично заяви, 
че решението на Съвета на управляващата коалиция по никакъв начин няма да 
получи ход в Народното събрание. Заявеното от Премиера стана факт, което 
свали социалното напрежение в обществото. 

Резултатите от допитване (реализирано на 21.11.2019г.) на синдикални 
председатели на базови организации, проведено от регионалните координатори 
на КНСБ посочиха, че след спазеното обещание на Премиера да не входира 
предложението за болничните в Народното събрание, има спад в готовността на 
работещите за участие в протестни действа на национално ниво.  

След проведена на 22.11.2019г. втора  среща на основните членове по 
въпроса за проблемите с болничните дни се взе решение, че структурите на 
КНСБ остават в стачна готовност за защита и разширяване на социалните права 
на работещите. Ръководствата на КНСБ и КТ “Подкрепа“ да сформират обща 
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експертна работна група, която да извърши задълбочен анализ на информацията 
и данните, относно временната неработоспособност, да изведе общи изводи, 
проблеми и предизвикателства и да набележи предложения  за  решения в посока 
на интересите на осигурените лица и повишаване контрола за ограничаване на 
евентуалните злоупотреби с права.  
            Преди да излезе на улицата КНСБ винаги провежда диалог, в който  
залага  на експертността.  Битката за болничните тепърва предстои!   

 
Федерацията на независимите синдикати от земеделието е в постоянна 

офанзива по темата за доходите и правата на своите членове – в кампании по 
места, срещи на различни политически нива, натиск/лобиране в Парламента – 
все действия, в които вие пряко сте участвали и поемали ангажименти.  

Днес отново получаваме сигнали за нестихващо напрежение по повод  
подоходната политика при обсъждането на Закона за бюджета на Р България, 
респективно бюджета на МЗХГ и изразена готовност за организирани протестни 
действия на някои от синдикалните структури на КТ „Подкрепа”, както и 
раздвоението/съмнението сред нашите синдикални активисти в ефективността 
на действията ни дотук. 

Длъжни сме отново да внесем разяснения и още информация относно 
бюджетната процедура, както и за положените усилия от КНСБ – ФНСЗ за 
постигнатото увеличение на работните заплати от предвидените 0 % в 
проекта на бюджета до 10 % (вече гласувани на второ четене в Комисия по 
бюджет и финанси на 28.11.2019)  за 2020 година, както и за ликвидиране на 
формирания дефицит в размер на 10 милиона лева в продължение на години 
в бюджета на МЗХГ (от БАБХ, ИАБГ) 
        Исканията на ФНСЗ към бюджета на МЗХГ, респ. бюджета на БАБХ се 
подготвят за обсъждане и внасят ежегодно в Координационният съвет на КНСБ 
в месец юни на база на Средносрочната бюджетна прогноза.  

На 10.07.2019 г. на пресконференция, организирана от КНСБ са 
представени исканията за бюджет 2020, същите са представени и в МЗХГ.  

Във връзка с подготовката и представянето от всяко структурно звено на  
Министерството необходимият бюджет за 2020г., заедно със секторния синдикат 
на КТ «Подкрепа» подготвихме  писмо с изх.№ 45/24.07.2019 г. с конкретни 
цифри  в размер на  103 745 650 лв., които да бъдат включени целево в бюджета 
на Агенцията. На 26.07.2019 г. Писмото е лично внесено на проведена среща със  
зам. министър на МФ  г-жа Росица Велкова. 
След запознаване с проекта на Закона за бюджета на Р България  в м. 10/2019 г. 
нашите предложения са изпратени  до Народно събрание – Комисия Земеделие 
и храни.  
Ежегодно по инициатива на президента на КНСБ се провежда среща с 
министъра на финансите Владислав Горанов. Тази година срещата се проведе в 
сградата на КНСБ на 08.10.2019г, на която г-н Горанов подробно беше запознат 
не само с исканията на нашия синдикат, но и с причините за формирания 
дефицит в Министерството и Агенцията. Независимо от обстойно представените 
мотиви и настояванията ни за преодоляване на дефицита с осигуряване на 
допълнително финансиране на МЗХГ, отговорът на министър Горанов беше 



отрицателен. Категорично заяви, че няма да бъдат заложени повече средства в 
бюджета на МЗХГ за 2020 г.  

На 6.11.2019г. се проведе  Заседанието на Комисията по земеделие и 
храни, на което отново отстоявахме предложенията ни (виж изказване Светла 
Василева).  

Комисията Земеделие и гори прие решение за прехвърляне на 10 
милиона лева от Разходи в Разходи за персонал. От 108 млн. Разходи за 
персонал за 2019 г. - в проекта на ЗБРБ са планувани 118 млн. лв., а след 
решението на Комисията ЗХ в бюджет 2020 вече са 128 млн. лв.  
Следват срещите с парламентарнопредставените политически сили: с ГЕРБ 
и с Обединени патриоти на 14 ноември, на 20 ноември с ДПС и на 28 
ноември с Комисия по Бюджет и финанси. 
Подчертавам отново, че всички наши предложения и срещи са представени 
и проведени в необходимия срок, а не в последния момент  и след гласувани 
и приети предложения.  
Тази година нашите предложения за второ четене в Комисията бюджет и 
финанси бяха внесени от ДПС. От ПГ ГЕРБ беше внесено  предложението, 
което подкрепихме в срещата с тях за прехвърляне на 10 милиона от 
разходи в разходи за персонал, тъй като не бе прието   предложение ни  за 
увеличение на бюджета на МЗХГ с 15 милиона. 
 
Убедена съм помните, че увеличението на работните заплати в Агенцията  - 
започна от 2016 г.  с нашето предложение за увеличение на разходи за персонал 
с разбирането и настояването на министър Танева в Комисията по земеделие и 
храни в Парламента. По същия начин се направи увеличението и през 2017 г.с 
одобрението на Комисията. За съжаление тази практика беше преустановена в 
2018г. От 2019г. има вече има правителствено решение за увеличение на 
бюджетните заплати.  
За всички посочени по-горе години има стенограми от заседанията на Комисията  
Земеделие и храни  към НС, на които всяка година съм присъствала, изказвала и 
твърдо отстоявала нашите искания.  
През юли по време на тежката обстановка с Африканската чума по свинете 
КНСБ и ФНСЗ организирахме специалната пресконференция и медийни изяви 
(по телевизии и пр.), за да защитим работещите специалисти в Агенцията, както 
и засегнатите работници.  
Необходимо е да напомним, че в продължение на повече от година 
Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Браншовия 
синдикален съвет на ФНСЗ към БАБХ са в непрекъснат диалог и срещи с 
отговорни институции във връзка с обсъждането на актуални проблеми, 
свързани с работещите в системата на Агенцията и на всички срещи са 
присъствали и финансово отговорните лица от МЗХГ и от БАБХ, които са 
предоставяли обстойна информация.  
Всички Вие, нашите синдикални членове, сте имали възможността да поставите 
наболелите проблеми и винаги заедно сме търсили решения. (Пълната 
хронология  на срещите ни с ръководствата на БАБХ и МЗХ е на разположение 
при нас). 



        
 

Уважаеми синдикални активисти,  
  
      Убедени сме, че горе написаното изложение Ви дава аргументите и 
достойнството да може да отговорите смело на всеки зададен въпрос „А какво 
прави КНСБ?”, както и да споделим удовлетворението си от стъпката направена 
и тази година. Да, заплатите на работещите в БАБХ не отговарят на положения 
от Вас висококвалифициран труд. Но Ви уверявам, нашата работа по увеличение 
на доходите и достойните условия на труд не спира с приемането на бюджета, а 
напротив – от там тръгваме за следващата стъпка за нов ръст на заплатите през 
2021 година. Убедени сме, че енергията, която е генерирана днес, ще превърнем 
в нови синдикални постижения и през следващата година.  
              
София, 29.11.2019г                                                                        
 

 
 
 
Председател 

                                                                                             Светла  Василева 


