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	 ПРЕДЛОЖЕНИЕ	 
ЗА	ДНЕВЕН	РЕД,	ПРОГРАМА,	 

РЪКОВОДНИ	И	ПОМОЩНИ	ОРГАНИ	НА 
XX	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА	ФНСЗ

5	април		2022	г
София,	Хотел	„Рамада“

ДНЕВЕН	РЕД

1.	Отчетен	доклад	на	ФНСЗ	за	дейността	през	периода	 
2017	-	2021	година

Докладва:	Председателят на ФНСЗ

2.	Отчетен	доклад	на	Финансово-контролната	комисия	на	
ФНСЗ	за	периода	2017-	2021	година

Докладва: Председателят на ФКК

3.	Изменения	и	допълнения	на	Устава	на	ФНСЗ
Докладва:	Председателят на Комисията за изменение и до-
пълнение на Устава

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

5.	Програма	на	ФНСЗ	за	следващия	мандатен	период	2022-2027	
Докладва:	Председателят на Комисията по изготвяне на 
проектопрограмата

6.	Избор	на	делегати	за	IX	конгрес	на	КНСБ

7.	Разни

Закриване	на	Конгреса	на	ФНСЗ
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ПРОГРАМА

НА	XX	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА	ФНСЗ

5	април	2022	г.
София 

09:00	–	10:00 Регистрация на участниците
10:00	–	10:15	 Откриване на XX Редовен Конгрес 

Председателя	на	ФНСЗ	Светла	Василева
10:15	–	12:00 Приветствия от гостите. 

Поздравителни адреси.
12:00	–	13:00 Обяд

Първо конгресно заседание 
Водещ: Елена Колева

13:00	–	13:25 Доклад на Мандатната комисия
13:25	–	14:00 Отчетен доклад за дейността на ФНСЗ  

за периода 2017 - 2021г.
14:00	–	14:15 Отчетен доклад за дейността на ФКК на 

ФНСЗ за периода 2017 – 2021г.
14:15	–	15:30 Изказвания и обсъждания по докладите

Второ конгресно заседание 
Водещ: Георги Илиев

15:30	–	16:00 Изменения и допълнения в Устава на ФНСЗ
16:00	–	16:15 Освобождаване на членовете на досегашните 

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

УС на ФНСЗ
16:15	–	16:30 Предложения за избор на Председател и Зам. 

Председател на ФНСЗ, Председател на ФКК и 
членовете на УС на ФНСЗ и членове на ФКК 

16:30	–	17:00 Кафе пауза

Трето конгресно заседание ИЗБОР 
Водещ: Емил Славев

17:00	–	17:30 Избор на Председател и Зам. Председател, Пред-
седател на ФКК и членове на Управителен съвет 

Избор на делегати за IХ Конгрес на КНСБ
17:30	–	17:45 Представяне и обсъждане на Програмата	на	

ФНСЗ за следващия мандатен период 2022 – 
2027 г.

18:15	–	18:30	 Заключително слово на новоизбрания  
Председател на ФНСЗ

18:40 Закриване на XX Редовен Конгрес
19:30	 Официална вечеря за гостите и делегатите
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РЕГЛАМЕНТ
РАБОТАТА	НА	XX	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА

ФЕДЕРАЦИЯТА	НА	НЕЗАВИСИМИТЕ	 
СИНДИКАТИ	ОТ	ЗЕМЕДЕЛИЕТО

1. ХХ Редовен Конгрес на ФНСЗ се провежда на основание реше-
ние на Управителния  съвет № 1/29.10.2021 г .
2. Конгресът започва своята работа, ако на него присъстват повече 
от половината от делегатите (по избор и по право), което е изиску-
емия кворум за започване на конгреса.
3. Броят на присъстващите делегати се установява преди започва-
не работата на конгреса чрез регистрация за присъствие.  
4. В работата на конгреса  участват само регистрираните делегати.
5. Редовността на конгреса се установява с доклад от Мандатната 
комисия на конгреса и се приема с явно гласуване и обикновено 
мнозинство от делегатите. 
6. Делегатите получават делегатска карта, която служи за пропуск 
при влизането в залата и при провеждане на гласуване. 
7. Конгресът са провежда съгласно обявения дневен ред.
8. 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 на програма и резолюции 
  Предложение за Дневен ред, Регламент, Програма, Ръко-

водни и помощни органи на Конгреса
9. Заседанията на Конгреса са редовни, ако присъстват не по-малко 
от половината избрани делегати и се ръководи от предложеното ръ-
ководство.
10. Всеки делегат има право по отделни точки на дневния ред на 
едно изказване, еднопроцедурно предложение, един отговор. Вре-
метраенето на изказването до 5 минути, процедурното предложе-
ние – до 2 минути и на отговора – 2 минути.
11. Делегатите, които се изказват, поставят въпрос или реплика, 
следва да представят име и СО, която представляват
12. Разискванията по Отчетния доклад и Доклада на ФКК на ФНСЗ 
могат да се правят едновременно. 
13. Предложенията и допълненията за решение по обсъжданите до-
кументи се правят само в писмен вид до Секретариата на Конгреса 
Предложения от процедурен характер се подлагат веднага на гласу-

ване.
14. След приключване на разискванията по дадена точка се дава ду-
мата на председателя да докладва проекта за решение.
15. Конгресът взема решения с явно гласуване и обикновено мнозин-
ство от присъстващите делегати по предложение за дневен ред, ра-
ботна програма, регламент, ръководни и помощни органи, отчетните 
доклади на УС и ФКК на ФНСЗ, програмните документи , както  и по 
процедурни въпроси.
16. Измененията в Устава на ФНСЗ се докладват от ръководството 
на Конгреса, а промените в Устава се приемат с явно гласуване и 
квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати
17. Предложенията за ръководство на ФНСЗ, Управителен съвет и 
на Финансова контролна комисия се правят от делегатите, в Комиси-
ята по предложени¬ята за ръководни и контролни органи. Комисията 
също формира свои предложения.
18. С тайно гласуване и обикновено мнозинство се избира Предсе-
дателя на Федерацията, Зам. председателя, членовете на УС, Пред-
седателя на ФКК и членовете на ФКК. Изборът се извършва с единна 
листа и с тайно поименно едновременно гласуване.
19. Делегатите гласуват “За”, ”Против” и “Въздържал се“.
20. Ако изборът на Председател и Председател на ФКК на ФНСЗ се 
провежда с повече от един кандидат и никой от тях не получи обикнове-
но мнозинство от гласувалите делегати, се провежда втори тур, в който 
участват двамата кандидати получили най-много гласове. За избран се 
счита онзи получил обикновено мнозинство от присъстващите делегати. 
21. 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.
22. Резултатите от проведените гласувания за Председател, Зам. 
Председател, членове на УС и Председател на ФКК и членове се 
обявяват поименно от Комисията по избора. 
23. По време на работата на конгреса и при наличие на необходи-
мост ръководството на Конгреса, чрез Секретариата има право да 
предлага на делегатите промени в настоящия регламент
24. Делегатите и гостите ще бъдат допускани в конгресната зала 
и съпровождащите конгреса събития  единствено при спазване на 
противоепидемиологичните мерки свързани с COVID-19, съгласно 
действащата заповед на министъра на здравеопазването.

Настоящият проект на Регламент е приет с Решение № 
1/18.03.2022 от УС на ФНСЗ.
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РЪКОВОДНИ	И	ПОМОЩНИ	ОРГАНИ	

НА	XХ	РЕДОВЕН	КОНГРЕС	НА 
ФЕДЕРАЦИЯТА	НА	НЕЗАВИСИМИТЕ	СИНДИКАТИ 

В	ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Ръководство на Конгреса

Ръководството на Конгреса води заседанията, следи за спазване-
то на регламентите, правилата и дневния ред, води гласуванията, 
докладва предложенията внесени от Управителния съвет, дава ду-
мата за изказванията, съблюдава програмата на Конгреса. 

 1. Светла Василева
 2. Валентина Васильонова
 3. Елена Колева
 4. Емил Славев
 5. Христина Стаменова
 6. Георги Илиев

Секретариат – 1 Председател и 2 членове

В Секретариата постъпват всички предложения и допълнения към 
обсъжданите документи от Конгреса в писмен вид. Същите се пре-
доставят в съответните комисии. Секретариатът сумира и обявява 
резултатите от гласуването по всички точки от Дневния ред.

Мандатна комисия – Председател и 2 членове

Комисията докладва легитимността на конгреса и наличния кворум 
и може да установява кворума в залата по време на гласувания. 
Комиси¬ята докладва структурата на конгреса по възраст, образо-
вание, професионална степен и т.н. Оформя протокола на Комиси-
ята по представителността на делегатите.

Комисия по предложенията за изменение и допълнение на Ус-
тава -  Председател и 4 членове

Комисията обработва и систематизира предложенията за промя-
на и допълнения на Устава. Докладва предложенията по отделни 

членове (по реда на постъпването им). Алтернативните предложения 
по отделните текстове се внасят за гласуване по редана постъпване. 
Оформя окончателния текст на гласуваните промени.

Комисия по Програмата и резолюциите - Председател и 2 чле-
нове

Комисията обработва постъпилите текстове и предложения, нанася 
стилови корекции при постъпване на алтернативни предложения

Комисия по предложенията на ръководните органи – 1 Предсе-
дател и 4 членове

Комисията събира всички писмено постъпили предложения за ръ-
ководни органи. Представя кандидатите пред делегатите по азбучен 
ред.

Комисия по избора -  Председател и 2 членове

В работата на комисията участват като членове председателите на 
двете изборни бюра. Комисията докладва на Конгреса РЕГЛАМЕНТА 
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 резул-
татите 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 декември 
2001 г., ХVІІ конгрес на 7.12.2006 
г.  ХVІІІ конгрес на 7.12.2011г.,
XIX конгрес 7.12.2016г.,
XX конгрес 5 април 2022

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 преработвател-
ния сектор, частни земеделски 
производители за защита пра-
вата и интересите в областта на 
труда, осигурителните отноше-
ния 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.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
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/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.

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;
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
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;
7. правото на сдружаване в син-
дикални организации и на син-
дикална дейност , независимо 
от формата на собственост.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
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, Минис-
терството на земеделието, рабо-
тодателите и всички държавни, 
стопански и обществени 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;
5. осъществява информационен 
обмен, консултантска и социал-
на дейност;
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
6. установява и поддържа връзки 
и сътрудничи с международни и 
неправителствени организации;
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:
а./ наети лица в държавни и 
частни дружества и фирми, 
предприятия, институции или 
организации в земеделието – 
работници и служители;

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
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 дър-
жавни структури, обслужващи 
отрасъл Земеделие и Храни.
е/ учащи, безработни и пенсио-
нери.
/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.
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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 необходи-
мост   помощ, съдействие и   те-
куща информация за решенията 
на ФНСЗ;

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Чл.14. Всеки член на синдикал-
ната организация на ФНСЗ е 
длъжен:
1. да спазва Устава на ФНСЗ;
2. да работи за постигане це-
лите на Федерацията;
3. да проявява синдикална со-
лидарност;
4. да плаща навреме, опре-
деления 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:
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а./ обръщане на внимание;
б./ предупреждение за изключ-
ване;
в./ изключване.
/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

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;
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2. чрез избрани свои предста-
вители да представлява и за-
щитава интересите на своите 
членове;
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;

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
5. да пази престижа на Федера-
цията, да пропагандира целите и 
дейността й.
/12/ Членството във Федерация-
та 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. Решение-
то се взема с мнозинство от 2/3 
от членовете на УС.
в./ при прекратяване дейността 
на Федерацията -  Прекратяване 
на членството, поради преуста-
новяване дейността на Федера-
цията се установява с препис от 
решение на прекратена дейност, 
взето от Конгреса /Общото съ-
брание/;
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
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има право да присъства на 
заседанието на УС и да прави 
изявление, като не присъства по 
време на гласуването.
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 обикновено 
мнозинство СР /СС/ - председа-
тел и секретар, ревизионна коми-
сия – председател и членове;
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 създава-
нето и разпускането на синди-
калната организация.

1/3	от	синдикалните	членове

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
9. взема решения за управление 
и разпределение на синдикално-
то имущество.
/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/ събрание.
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 събра-
ние;
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.

5. /Нова/ обсъжда  и дава пис-
мено съгласие при уволнение на 
работник или служител,член на 
синдикалната организация, по-
ради съкращаване на щата или 
намаляване обема на работа, 
когато това е предвидено в Ко-
лективния трудов договор.
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/2/ заседанията на СР /СС/ са 
редовни, ако присъстват най-
малко 2/3 от членовете му. Взе-
ма решенията си с обикновено 
мнозинство.
Чл. 20а /1/ В предприятията, в 
които има учредени съставни 
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.
/2/Заседанията на синдикално-
то председателство се водят 
от председателя на основна-
та синдикална организация.
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;

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
4. подписва КТД от името и по 
пълномощието на СО;
5. свиква и ръководи заседания-
та на СР /СС/.
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;
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СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
сключва договори и споразу-
мения със стопански камари, 
работодателски съюзи и работо-
датели. 
/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 
начала за срок от 5 години.
/6/ БСС може да формира фи-
нансови средства чрез допъл-
нителни отчисления по решение 
на СО, спонсорство и др.
/7/ БСС са поделения на Феде-
рацията и получават удостове-
рение за легитимност след като 
представят в централата на 
ФНСЗ:
1. учредителен протокол, или 
такъв от отчетно-изборно засе-
дание.
2. списък на браншовия синди-
кален съвет, съдържащ трите 
имена, и подписите на всички 
членове 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.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
Чл.28. Органи на ФНСЗ са:
а /Конгресът/Общото събрание/
б/Управителният съвет
в/Председателят
г/Финансово-контролната коми-
сия.
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 свик-
ване.
/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.

Председателят	на	Браншовия	
синдикален	съвет
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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;
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 членуването 
на Федерацията в други синди-
кални формирования, в между-
народни синдикални обединения 
и организации или за тяхното 
напускане;
7. взема решение за обединява-
не на ФНСЗ с други синдикални 
формирования по смисъла на 
чл.6 ал.3
8. определя размера на член-
ския внос;
9. взема решения за разпускане 
на Федерацията.
Чл.32./1/ цялостната дейност 
на ФНСЗ и нейното оперативно 
ръководство в периода между 
конгресите се организира и про-
вежда от УС

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/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.
/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.
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5. взема решения за създаване-
то на други фондове; нерегла-
ментирани с този устав и ут-
върждава механизъм за тяхното 
формиране и разходване;
6. взема решения по въпроси, 
неуредени с този Устав
7. организира и подпомага дей-
ността на браншовите и тери-
ториалните формирования на 
ФНСЗ.
8. разработва и приема Правил-
ник за дейността си; утвърждава 
Вътрешни наредби за набиране 
и разходване на средствата 
на Федерацията, както и други 
документи, регламентиращи фи-
нансовата и цялостната дейност 
на Федерацията, неупоменати в 
Устава 
9. избира Стачен комитет 
10. решенията на УС имат за-
дължителен  характер.
11.извършва необходимата под-
готовка за изпълнение на взето-
то решение на Когреса по чл.31 
ал.1 т.7 нова за обединяване на 
ФНСЗ със сродни по дейност 
други синдикални формирова-
ния.

/9/ /нова/ 1. В случай на настъ-
пили форсмажорни обстоятел-
ства от обективен или социален 
характер (природни бедствия 
или катаклизми, или социални 
такива) и/или наложени от тях 
особени правила за обществе-
но и лично поведение (обявено 
извънредно положение, извън-
редна епидемична обстановка 
или други от подобен характер),  
УС на ФНСЗ може да взема при-
съствени или онлайн решения, 
чрез които да реши определени 
въпроси, по който в Устава има 
норми по начин различен от тях, 
вкл. да отложи провеждането на 
Конгрес на ФНСЗ,.
(2) Решенията по предходната 
точка се взимат с квалифицира-
но мнозинство с явно поименно 
гласуване.
(3) Решенията по тази алинея се 
докладват на първия проведен 
Конгрес на ФНСЗ.  

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
12. дава или отказва да даде 
предварителна писмено съгла-
сие, поискано от работодателя 
за уволнение в случаите, по-
сочени в чл.333 ал.3 от КТ на 
работник или служител, който е 
член на синдикалното ръковод-
ство в предприятието, на отрас-
лов или браншови ръководен 
изборен синдикален орган, през 
времето докато заема съответ-
ната синдикална длъжност и до 
шест месеца след освобождава-
нето му.
Чл.33 и чл.34. – Отменени на 
ХVІ-ия конгрес на ФНСЗ-2001 г.
Чл.35. Председателят на ФНСЗ:
1. представлява Федерацията в 
страната и чужбина;
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.
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7. урежда правоотношенията и 
договаря размера на възнаграж-
денията с лицата, заемащи щат-
ни длъжности, както и сключва 
договори със сътрудници;
Чл.35 а.УС на ФНСЗ съвместно 
с председателя определя стату-
та на зам.председателя и него-
вите правомощия 
Чл.36.отменен ХIX конгрес 2016
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.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/7/ Издръжката на ФКК се опре-
деля с бюджета на Федерация-
та, а нейната вътрешна структу-
ра и организация на дейността 
– от самата комисия, в рамките 
на предоставените й от Устава 
правомощия.
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 подпомага-
не“ за подпомагане на синдикал-
ните членове и техните семей-
ства.
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/2/ Средствата по фондовете се 
набират от отчисления от член-
ски внос, вноски от синдикални 
членове и организации, от други 
юридически и физически лица, 
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 разходите 
за дейността на Федерацията.
/2/ изразходването на средства-
та се осъществява на основата 
на наредба и правила, утвърде-
ни от УС.
чл.43 отменен на XVIII 2011
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 70 /седемде-
сет/ на сто от 1 /едно/ на сто от 
минималната работна заплата, 
установена за страната, за всеки 
синдикален член.

/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.

СТАР	ТЕКСТ НОВ	ТЕКСТ
/3/ 10 на сто от членския внос, 
отчетен във ФНСЗ само от син-
дикалните организации, изгра-
дили Браншов синдикален съвет 
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.

Редакция;
Индивидуалният членски внос 
за синдикалните членове на 
ФНСЗ се определя по следния 
начин: за работещите по трудов 
договор или граждански договор 
– 1 на сто от нетното месечно 
възнаграждение.

Ал.1 /НОВА/	Членският	внос	се	
събира	ежемесечно.

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.
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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.,
§ 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/  Ако при прекратяване на 
Федерацията след удовлетво-
ряване 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.

СЕЛСКОТО	СТОПАНСТВО	НА	БЪЛГАРИЯ	 
Е	ОТРАСЪЛ	ЗА	БЪДЕЩЕТО!

ПРОГРАМА	–	ВИЗИЯ	 
на	ФНСЗ	за	2022	-	2027

С	визия	и	приоритети	за	ясна	политическа	отговорност	към	
сектора	и	работещите	в	него.

ПРЕАМБЮЛ
1. ФНСЗ е секторна синдикална федерация, която защитава инте-

ресите и правата на работещите в сектор „селско стопанство“ и 
обслужващите го звена в рамките на Министерството на земеде-
лието. Нашата основна цел е отстояване на фундаменталните 
човешки права и синдикалните ценности и утвърждаване на син-
дикализма в земеделието чрез активно участие в гражданския и 
социален диалог. 

2.	 Селското	стопанство като икономическа дейност винаги трябва 
да се разглежда в пряка корелация със националната сигурност 
и селските	райони и тяхната жизненост, с ясни аспекти на него-
вата устойчивост - екологичен,	икономически	и	социален.	

3. Селското	стопанство е традиционен отрасъл за България със 
стратегическо значение, осигуряващ продоволствената сигур-
ност, биоразнообразието, създава суровини за много други отра-
сли и сектори на националната икономика, поддържа жизненост-
та на селските райони, осигурява работа и доходи на значителна 
част от населението в тях.

4. Секторът е сред	най-динамично	развиващите се по отно-
шение на модернизация, роботизация, цифрова и дигитална 
трансформация, провокирани и от амбициозните цели, свързани 
с климатичните	и	зелени	предизвикателства в глобален ма-
щаб. Именно селскостопанският сектор, като част от веригата „от 
фермата до вилицата” е в центъра на кръговата	икономика	и	
биобазираните	общества	и е потенциал за съхраняване и раз-
виване на регионите и в тясна връзка с развиването на науката 
– от приложна до върхова – е призван да пренесе човечеството в 
следващата епоха. 

5. Във време на последователни кризи, свързани с климатичните 
предизвикателства, пост-ковид реалността, възхода на неолибе-
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ралните политики и нарастващата вълна на националистически 
движения и популизъм, военни конфликти, алчен капитализъм и 
обедняване и растяща инфлация, технологичните иновации все 
повече поставят на изпитание работещите хора и нас синдикати-
те. 

6. Подпомагането	на	сектор	селско	стопанство с европейски 
средства, национални схеми и доплащания, не успя да преодо-
лее основните недостатъци в българското земеделие и най вече 
пагубното отражение върху структурата и диференциацията на 
стопанствата, несправедливото и неравномерно разпределение 
между бенефициентите, заетостта и доходите в сектора. 

7.	 Зелената	трансформация в сектора ще добави към нерешените 
с години проблеми, свързани с ниската добавена стойност и про-
изводствените дисбаланси, тежките условия на труд още нови	
предизвикателства,	свързани с потенциални загуби на работни 
места и въвеждане на нови бизнес модели, създаване на нови 
работни места с нови изисквания за умения.

8. Европейският	модел	на	земеделие	е доказал своите предим-
ства и жизнеспособност и това налага ново развитие на общата 
селскостопанска политика в	условията	на	новите	предизвика-
телства.	Категоричният политически ангажимент в Зеления дого-
вор на Европа е, че никой няма да бъде изоставен в този преход, 
а в сърцевината му е поставен Европейският стълб за социални 
права.

9. Критично ниският ефект от активните мерки и политики на 
пазара на труда, липсата на дългосрочна и ясна визия за пре-
структуриране и развитие на икономиката, честите промени на 
макроикономическите прогнози и ограниченията на държавния 
бюджет, хроничното недофинансиране, както на отрасъла, така 
и на обслужващите структури, неадекватното и несправедливо 
разпределение на публичните финанси водят до задълбочава-
щото се социално разслоение и нови социални конфликти, до на-
растваща бедност, засилената миграция, липса на работна ръка, 
неадекватност към пазара на труда на работната сила, тежко 
демографско и здравословно състояние на нацията и се превръ-
щат в остри проблеми с дълготрайни последствия. 

10. Днес повече от всякога е важна силата	на	организираните	ра-
ботници	и	служители за отстояване на мира и демокрацията в 
обществото ни.Единствено силните и добре организирани син-
дикати могат да защитават и укрепват правата на работещите в 

едно общество, което има остра потребност от социална спра-
ведливост, мир, демокрация и гаранции за справедлива и устой-
чива Европа за всички. 

11. Като взема всичко това предвиди като се ръководи от приорите-
тите на КНСБ, ЕФФАТ, стратегическите документи по секторната 
политика в предстоящия период, 

12. ФНСЗ предлага своята Програма	2022-2027 с ясна, практична, 
ориентирана към бъдещето стратегия за подобряване на трудо-
вите и социални права на работниците и условията на труд със 
силно ангажирано лидерство и ясен план за действие през след-
ващия петгодишен период.

Синдикалните	приоритети	на	ФНСЗ	за	следващия	конгресен	
период	–	2022	-	2027г.	са	формулирани	в	четири	области:

1. Изграждане	на	силна	синдикална	мощ	и	солидарност	
в	пост-ковид	реалността.	

2.	 Изграждане	на	по-справедливо	общество,	в	което	ин-
тересите	на	работещите	са	зачетени.

3. Заплащането	на	труда	и	колективното	договаряне	са	
водещ	приоритет	на	ФНСЗ.	Действия	за	по-високи	и	
справедливи	доходи,	за	подобряване	на	условията	на	
труд	и	за	безусловно	спазване	на	трудовите	права.	

4. Устойчиво	и	справедливо	към	работещите	развитие/
бъдеще	на	сектора	и	на	цялата	верига	„От	фермата	до	
вилицата“	в	светлината	на	Европейския	Зелен	пакт.

1.	ЗА	СИЛНА	СИНДИКАЛНА	МОЩ	И	СОЛИДАРНОСТ

Силните синдикати днес са жизненоважния гарант, че управлението 
на икономическите и социалните последиците от кризата Covid-19 и 
следващите, цифровия и зелен преход ще се осъществят по честен 
и справедлив за всички в обществото начин. Синдикатите са от съ-
ществено значение за да се гарантира социалната справедливост, 
по-добри условия на труд и достойни заплати. През последните 3 
десетилетия синдикатите у нас, а и в Европа бяха подложени на 
натиск, на целенасочено пренебрежително отношение и омаловажа-



XX редовен Kонгрес на ФНСЗ - Проектодокументи 

44 45

ване ролята ни в обществото. Доминиращата яростна неолиберална 
хегемония, засилващия се популизъм, поредицата от кризи и социал-
ната изолация ни отслабиха да действаме в интерес на хората, които 
представляваме.
Отстояване силата на синдиката продължава да бъде наш основен 
приоритет. 

	Следващият	петгодишен	мандат	ще	продължим	да	
изграждаме	вътрешно	организационното	развитие	и	син-
дикален	капацитета	на	ФНСЗ.

1. Продължаваме кампаниите по синдикализация в сектора в необ-
хванати структури по региони с акцент върху младите хора.

2. Разширяваме синдикалния фокус с нови звена за синдикализа-
ция в рамките на СЗКБ, МЗм и в други производствени земедел-
ски структури. 

3. Включване в основно/начално обучение по синдикализъм на 
всички новоизбрани синдикални председатели. Приоритет са ов-
ластяване на младите хора и на жените-лидери в организациите. 

4. Засилваме сътрудничеството с организации на дребните фермери 
и привличането им като асоциирани членове към ФНСЗ в търсене 
на общи позиции, становища по промените в българското земеде-
лие, но също и на нови инструменти за взаимна полза или синди-
кализиране. Пример са АЛПАА (Италия) и ТЕРРА (Румъния). 

5. Разширяване на програмата за обучение на синдикалния актив с 
основни и нови теми от дневния ред на обществото.

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

	Цел:	Увеличаване	на	синдикалната	маса	до	7	000	и	
увеличаване	на	синдикалната	плътност	в	сектора,	в	това	
число	земеделски	производствени	структури	с	8%.

За да бъдем успешни в новата реалност, трябва да проявим гъв-
кавост и творчество и да приложим нов тип	организационни	и	
мобилизиращи	стратегии, релевантни към новите и разнообразни 
форми труд, да търсим и предлагаме нови начини за подкрепа на 
несигурните работници – сезонни работници, мигранти, както и на-
растващия брой работници в обслужващите звена на сектора, да из-
ползваме интензивно технологиите и дигитализацията за синдикални 
цели като информиране и мобилизация, обучение и квалификация.

Силата на нашата организация зависи не само от стабилното член-
ство на нашите утвърдени браншове, но и от способността ни да се 
мобилизираме, да се солидаризираме и борим за по-добро насто-
яще и бъдеще за работещите в сектора чрез реален ангажимент за 
солидарност (със другите секторни федерации на КНСБ) на нацио-
нално ниво и през граници чрез ЕФФАТ и IUF в общи кампании и со-
лидарни действия.

	Силни	синдикати	в	земеделието	чрез	международ-
на	синдикална	солидарност	в	глобален	и	свързан	свят	е	
наш	политически	приоритет.	

Федерацията е активно включена чрез свои представители в ключо-
ви	трансгранични	инициативи и отстоява категорични позиции за 
общи и специфични български интереси в земеделието и социалната 
политика.
1. Сътрудничество с организациите от мрежата на EFFATи IUF и 

развиване на двустранни взаимоотношения със стратегически 
партньори. Активно участие в обмена на добри практики и иници-
ативи за изграждане на синдикален капацитет, иновативни кам-
пании за организиране и солидарност.

2. Участие на Федерацията в европейската политическа дискусия 
и лобиране в полза на работещите, в изготвяне на становища и 
позиции на ЕФФАТ по актуални проблеми.

3. Активна роля на ФНСЗ като надежден партньор и лидер в синди-
кализма на ЦЮИ Европа и на Балканския регион.

4. Разработване и участие в проекти и програми с партньорски и 
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синдикални организации от мрежата на ЕФФАТ.

	Цел:	Разширяване	на	многостранните	и	двустранни	
взаимоотношения	и	действия	с	партньорите	от	нацио-
налната	ни	мрежа	и	тази	на	ЕФФАТ	и	продължаване	на	
съвместните	ни	инициативипо	проекти	и	програми	със	
синдикален,	но	и	с	актуализиран	към	обществения	дне-
вен	ред	фокус.	

2.	РАБОТИМ	ЗА	ИЗГРАЖДАНЕ	ПО-СПРАВЕДЛИВО	
ОБЩЕСТВО,	В	КОЕТО	ИНТЕРЕСИТЕ	НА	РАБОТЕЩИТЕ	СА	
СПРАВЕДЛИВО	ЗАЧЕТЕНИ.

	Цел:	Увеличаване	на	синдикалната	маса	до	7	000	и	
увеличаване	на	синдикалната	плътност	в	сектора,	в	това	
число	земеделски	производствени		структури	с	8%.	

1. Днес всички говорим за по-справедлива и устойчива Европа, 
в която има повече и по-добри работни места, а България има 
своя ангажимент да развива устойчива агро-хранителна система, 
да проведе справедлив	зелен	и	дигитален	преход, за да га-
рантира приобщаващ растеж на своите граждани, т. е. да гаран-
тира, защитава и подобрява правата на работниците и служите-
лите, да осигурява високи социални стандарти и създава повече 
и по-добри работни места. 

2. Сред Целите на ООН за устойчиво развитие са правото на дос-
тоен труд, справяне с бедността и неравенствата, достъп до 
качественото образование, равенството между половете и спра-
вяне с климатичните промени, всички те са силно актуални в на-
шия национален и секторен контекст и са сред синдикалните ни 

инструменти вборбата за повече справедливост за работещите в 
сектора и за поставяне на „хората	преди	печалбата“ в обеща-
ния ни справедлив преход.

3. Земеделието като зелен	сектор	притежава	огромен	потенциал 
за качествени работни места и икономически жизнени селски 
райони. Федерацията последователно работи и настоява за 
целенасочени мерки за разгръщане на този национален потен-
циал чрез свързване на науката	и	бизнеса	в	клъстери	и	„живи	
лаборатории”	и	засилване	на	партньорствата	и	социалните	
иновации,	насърчаване	и	развиване	на	местни	биобазирани	
икономики	с	висока	добавена	стойност.	

4. Дигиталният преход в селското стопанство доведе освен до 
автоматизация и повече роботи, но и до въвеждане на изкуст-
вен интелект и платформи в сектора. Този преход  има своето 
социално въздействие върху работещия човек. Новият свят на 
труда не е само технологии, но е социална и икономическа ре-
алност. Нашата ясна позиция е, че дигиталният	преход	трябва	
да	е	справедлив	и	към	работещите,	в	това	число	и	наетите	
работници	в	селското	стопанство	и	те	не	трябва	да	бъдат	
пренебрегвани,	като се  осигурява целенасочена и достатъчна 
подкрепа за инвестиране в качествени работни места и профе-
сии чрез възможностите и механизмите на УЦЖ (учене през це-
лия живот). Освен това новите качествени работни места трябва 
да са обвързани с	достойни	доходи	и	условия	на	труд,	достъп	
до	колективно	договаряне, за да се избегне разделението на 
пазара на труда.

5. Зелената	трансформация	– освен възможност - неминуемо ще 
бъде съпътствана от сериозни трусове в сектора – от потенциал-
ни загуби на работни места до въвеждане на нови бизнес модели 
и създаване на работни места с нови изисквания за умения на 
работещите

6. В този нов ракурс днес трансформацията на сектора селско 
стопанство (който върви в последователността храни, туризъм 
и др.съпътстващи)- изисква цялостен	и	системен	подход	към	
хранителната	верига, включващ оценки на социалното и иконо-
мическото въздействие, реалистична пътна карта и необходимо/
адекватно финансиране.

7. Нашето ефективно синдикално присъствие в гражданския и со-
циален диалог и политическото ни влияние зависят от синдикал-
ната ни плътност и синдикална солидарност. 
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	През	следващия	мандат	ФНСЗ	продължава	да	ра-
боти	за	ефективен	и	активен	социален	диалог	в	отрасъл	
Земеделие,	в	който	активно	се	обсъжда	мястото	на	рабо-
тещите	в	справедливия	преход	от	Зелената	сделка.

1. Ние застъпваме твърдо позицията за необходимост от	силен	и	
независим	социален	диалог между секторните социални парт-
ньори.

2. Ще работим за развиване на автономния	двустранен	социален	
диалог	и	колективното	договаряне като инструмент за ефек-
тивна превенция и управление на кризисните процеси в сектора. 
Подписване на отраслово	рамково	споразумение	за	опреде-
ляне		на	минимални	трудови	стандарти и заплащане в секто-
ра е наша средносрочна цел.

3. Развиване	на	социалния	диалог	и	колективното	договаряне 
за социалната защита на работещите в различни сфери изисква 
представителност и симетричност на социалните партньори. 
Крайно необходимо е приемане на Закон	за	Земеделска	Кама-
ра и въвеждане на критерии	за	представителство на организа-
циите в отрасъл Земеделие. Това ще доведе до обединяване на 
браншовите организации в една единна национално представи-
телна работодателска структура и ще разшири обхвата на соци-
алния	диалог	в	сектора. (например Австрия) Това ще направи 
възможно и сключването на Отраслово споразумение по важните 
въпроси като: доходите и социалните права, привличане и задър-
жане на работната ръка и нейната квалификация, пр. 

4. Федерацията ще продължи активно да участва със своите струк-
тури в работата на ОСТС към МЗм и да работи за засилване 
на наеговата роля, изпълването му със актуално съдържание и 
активно участие за консултиране и информиране при разработ-
ването и прилагането на икономическата политика, политиката 
за заетост и социалната политика в сектор земеделие, съобразно 
аспектите на Европейската зелена сделка. 

5. Ще продължим да настояваме за изграждане на Комисия	по	
условия	на	труд	към	ОСТС и ще лобираме за развиване на от-

расловия и браншови диалог между социалните партньори чрез 
взаимен ангажимент и изграждане/развиване на: 
a.	Секторен	фонд	за	обучение	и	квалификация
b.	Секторна	обсерватория	за	безопасност	и	здраве	при	работа	
c.	Секторна	схема	за	социално	осигуряване	на	работещите	в	
сектора.

6. Ще разширяваме участието на наши представители в Европей-
ския	секторен	и	граждански	диалог и развиване на двустран-
ната обратна връзка чрез усилия за прилагане и разширяване на 
отрасловите споразумения в процеса на КТД у нас.

7. Продължаваме да разширяваме контактите, диалога с членове 
на Народното събрание, ИСС, изпълнителна власт, за да се тър-
си позитивна лобистка кампания за интересите на работещите в 
земеделието и организацията. 

8. Разширяваме и засилваме отношенията си с партньорски и други 
граждански, които имат споделено разбиране за общи действия с 
гражданското общество у нас. 

3.	РАБОТИМ	ЗА	ПО-ВИСОКИ	И	СПРАВЕДЛИВИ	ДОХОДИ,	ЗА	
ПОДОБРЯВАНЕ	НА	УСЛОВИЯТА	НА	ТРУД	И	ЗА	БЕЗУСЛОВНО	
СПАЗВАНЕ	НА	ТРУДОВИТЕ	ПРАВА.

	Цел:	до	2027	година	да	се	постигне	увеличение	на	
доходите	на	работещите	в	отрасъла	с	48%,	да	се	намали	
делът	на	сивата	икономика	в	отрасъла,	като	се	увеличи	
заетостта		в	сектора	с	15%	и	се	създадат	нови	„зелени“,	
сигурни	и	качествени	работни	места.	

1. ФНСЗ периодично анализира заетостта	и	доходите	на	заетите	
в	отрасъла.

2. Работната сила в отрасъла на селското стопанство се характе-
ризира със своето разнообразие	в	цялата	палитра от ниско 
квалифициран и ръчен труд през специализирани до високо ква-
лифицирани специалисти и престижна наука – както академична, 



XX редовен Kонгрес на ФНСЗ - Проектодокументи 

50 51

така и приложна.
3. Въпросът за доходите, както на земеделските производители, 

така и за работниците и специалистите от обслужващите и из-
пълнителски структури на МЗХГ, които сериозно ни отдалечават 
от европейските, е един от най-важните въпроси на българската 
аграрна политика. 

4. Формите на заетост са не по-малко разнообразни – от самона-
ети, семейни фермери до наети работници, сезонни работници, 
кооператори и пр., 

5. Един от най-ниските проценти на наета работна ръка у нас е в 
сектор селско стопанство - едва 3 % от общо наетите за стра-
ната, а средната работна заплата е най-ниската в страната и в 
Европа. 

6. Трудовите	права	и	условията	на	труд днес се неглижират и 
често пъти атакуват умишлено. 

7.	 Заплащането	на	труда	в	земеделието е по-ниско отколкото 
в останалата част на икономиката, което се дължи на ниската	
добавена	стойност на единица площ и на заплащане в сектора, 
съобразено със средните за района, страната	и	вида	на	труда. 

8. Налице е драстично разминаване в заплатите, условията на труд 
и стандарта наживот на работещите в нашите структури, но също 
така и поляризация между работещите въз основа натехните 
умения и вида на работата, която работят.

9. Заплатите в сектора и структурите ни трябва да бъдат значител-
но	увеличени, за да изтеглят работещите от дупката на бедност-
та и унизителното положение на работещи бедни. Увеличаването 
на реалните заплати стимулира икономиката чрез по-голяма 
покупателна способност и засяга условията	на	живот и перс-
пективите за развитие на общностите. Ежегодно	увеличение	на	
възнагражденията	на	работниците	и	служителите	минимум	
10%	във всички обслужващи звена на отрасъла. За агенциите,	
работещи	на	терен	минимум	15%	годишно, който постепенно 
да компенсира ниските нива на заплащане на труда в тях.

10. Секторът се характеризира и с редица рискови	фактори,тежки 
условия на труд, непривлекателен имидж в обществото. Насто-
ящата пандемия хвърли още светлина върху тези печални факти. 
Недостигът може да бъде преодолян с нарочни	мерки	за	легал-
ни,	сигурни	и	устойчиви	работни	места.Сектор	селско	сто-
панство	е	сред	най-опасните	и	рискови	икономически	дей-

ности	по отношение на безопасност и здраве при работа. 68%	
от	работещите	земеделска	работа са в риск от канцерогенни 
заболявания от работа с или експозиция на опасни химически 
или биологични агенти – сред тях са пестициди, хербициди, био-
циди, пр. 

	Синдикатите	са	ядрото	на	демократичните	обще-
ства	и	средство	за	борба	с	неравенствата	и	популизма	-	
мост	за	социална	стабилност	и	справедливо	и	устойчиво	
общество.	
Защита	на	фундаменталните	права	на	работното	място	и	
колективното	договаряне	в	отрасъла	са	наши	топ	прио-
ритети,	защото	те	са	най-добрият	инструмент	за	справед-
ливо	заплащане	и	управление	на	социалните	предизви-
кателства	на	работното	място	и	обществото.	За	това	ще	
работим	последователнои	през	следващия	мандат.

1. Ще продължим да водим активна и последователна политика и 
кампания за увеличение на доходите в България и за повишава-
не на доходите в земеделието на всички нива – браншово и син-
дикална организация в предприятие. 

2. Следим и участваме в дискусията и приложението на Директива-
та за минимална работна заплата (адекватно и достойно запла-
щане на труда) на европейско и национално ниво, за да гаранти-
раме ползите за нашите членове и работещи в отрасъла.

3. Развиваме нашите браншови екипи за водене на колективни пре-
говори и договаряне по браншове и насърчаваме тяхното актив-
но участие и самоинициатива. 

4. Подкрепяме нашите синдикални председатели информацион-
но и експертно и съдействаме при сключване на колективните 
трудови договори по браншове ( и по места), съобразени със 
законодателни и нормативни промени, променената реалност и 
най-вече с потребностите на синдикалните ни членове.

5. Продължаваме кампанията „Време	е!“	за достойни доходи и 
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безопасност и здраве чрез синдикалната ни работа и разпростра-
няване на добрите примери за индустриални отношения в секто-
ра – сключените КТД, БЗУТ, трудови и осигурителни права. 

6. Продължаваме кампанията „Мисли	Зелено!“	и	„Не	на	глифо-
зата!“	за	категорична	забрана	на	глифозатите и намиране на 
алтернативен и безопасен заместител.

7. Ще насърчаваме информираността,	обучението,	оценката	на	
риска	на	работното	място	и	осигуряване	и	ползване	на	лич-
ни	предпазни	средства	за всички, които са в контакт с опасни 
вещества. 

8. Настояваме за превеждане на български език и адаптиране към 
нашата среда на електронно базирания инструмент OIRA за 
оценка на риска на работните места в сектор селско стопанство. 

9. Отваряме темата за прилагането и ратификацията на новата 
Конвенция 184 на МОТ относно безопасността и здравеопазване-
то в селското стопанство за подобряване на условията на труд и 
борба с експлоатацията на работниците.

10. Федерацията разработва и публично представя своите станови-
ща, позиции, предложения по всички актуални въпроси на бран-
шовете и от дневния ред на обществото.

11. Федерацията участва активно в обмена на опит, знания и прак-
тики по колективно договаряне на национално и международно 
ново, за да гарантира адекватност към променящия се свят на 
труда днес.

12. ФНСЗ ще продължи кампанията „Да	отворим	очи	за	жените	в	зе-
меделието!“ запремахване на сексуалния и психически тормоз на 
работното място в селското стопанство, както и ще засили кампа-
ния/лобиране за прилагане и ратифициране на Конвенция 190 на 
МОТ за премахване насилието и тормоза в света на труда.

13. Равноправното	участие на жените и мъжете в трудовия, синди-
калния и гражданския живот е жизнено важен фактор за демо-
крацията и благосъстоянието на обществото. С инструментите на 
социалния диалог и колективно договаряне ФНСЗ продължава 
да работи за преодоляване на стереотипите, за премахване на 
разликата в заплащането на жените и мъжете в сектора с акцет 
върху професионални умения и компетенции, за по-добър ба-
ланс между професионалния и личния живот за пропорционал-
ното представителство на мъжете и жените във всички области и 
на всички равнища.

	Цел:	до	2027	година	да	се	постигне	увеличение	на	
доходите	на	работещите	в	отрасъла	с	48%,	да	се	намали	
делът	на	сивата	икономика	в	отрасъла,	като	се	увеличи	
заетостта		в	сектора	с	15%	и	се	създадат	нови	„зелени“,	
сигурни	и	качествени	работни	места.

4.	УСТОЙЧИВОТО	И	СПРАВЕДЛИВО	РАЗВИТИЕ/БЪДЕЩЕ	
НА	СЕКТОРА	И	НА	ЦЯЛАТА	ВЕРИГА	„ОТ	ФЕРМАТА	ДО	
ВИЛИЦАТА“	В	СВЕТЛИНАТА	НА	ЕВРОПЕЙСКАТА	ЗЕЛЕНА	
СДЕЛКА	ЗАВИСИ	ОТ	ШИРОКАТА	ИНФОРМИРАНОСТ	И	
СИНДИКАЛНО	УЧАСТИЕ.

1. Сектор селско стопанство, заедно с другите сектори по 
хранителната верига са в сърцевината на европейската 
Зелена	сделка.	 

2.	 Изпълнението	на	Зелената	сделка и реализирането на 
стратегията „От	фермата	до	вилицата” е тясно свързано 
с прилагането на Общата	селскостопанска	политика	
след	2020.	

3. Стратегията „От фермата до вилицата“ признава важност-
та на Европейския	стълб	за	социални	права и прилага-
нето му в сектора. 

4. Селскостопанската политика на България трябва да отра-
зява интересите на работещите	в	сектора – в т.ч. и нае-
тите работници и на най-уязвимите групи несигурен труд. 
Недостигътна работна ръка може да бъдепреодолян с 
целенасочени	мерки	за	легални,	сигурни	и	устойчиви	
работни	места.
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	Синдикатите	работим	за	повече	информираност,	
прозрачност	и	справедливо	разпределение	на	финансо-
вите	средства,	насочени	към	основните	цели	на	всички	
секторни	политики	и	програми,	които	засягат	интересите	
на	работниците	и	служителите.

	Цел:	до	2027	година	да	се	постигне	увеличение	на	
доходите	на	работещите	в	отрасъла	с	48%,	да	се	намали	
делът	на	сивата	икономика	в	отрасъла,	като	се	увеличи	
заетостта		в	сектора	с	15%	и	се	създадат	нови	„зелени“,	
сигурни	и	качествени	работни	места.

1. По-справедлива	и	устойчива	българска	икономика, в която 
има повече, по-добри и по-безопасни работни места означава да 
се провежда устойчива, предвидима, балансирана секторна по-
литика по земеделие, която интегрира в себе си икономическата, 
социална и екологична устойчивост, но също така и справедливи 
търговски отношения по хранителната верига и осигуряване на 
здравословна храна на справедливи цени за гражданите. 

2.	 Устойчивото	производство,	потреблението	на	храни	и	зае-
тостта в сектора трябва да се основават на устойчива аграрно-
хранителна система, която да интегрира по-добре устойчивото 
селско стопанство, здравословното хранене, качествени храни-
телни продукти, опазването на околната среда и справедливите 
търговски отношения по хранителната верига. Това трябва да се 
основава на насърчаване на местни производства и продукти, 
защитаване	на	географски	търговски	марки	и	на	традицион-
ни	продукти. Ние подкрепяме и настояваме за български храни-
телни продукти  в търговските обекти/мрежа.

3. България е сред страните в ЕС с развиващо се биологично про-
изводство и биоземеделие през последните години, но потен-
циалът, който секторът има, свързан с благоприятните климатич-

ни условия и екологично съхранени райони, не	се	оползотворя-
ва	в	достатъчна	степен. България все още изостава	повече	
от	два	пъти от средните за ЕС стойности по отношение на анга-
жираните	за	биологично	производство	площи. Длъжни	сме	
да	използваме	нашите	биологични	ресурси	по-рационално, 
така че да произвеждаме достатъчно храна, с по-малко вредно 
въздействие върху околната среда и климата на единица произ-
веден и рециклируем биологичен материал. 

4. Внедряването на иновации	и	цифрови	технологии, в това чис-
ло и свързаните с прецизното земеделие са едната страна на 
прехода от линейна	към	кръгова	икономика и в този сектор. 

5. Свързването	на	знанията,	научните	постижения	и	иноваци-
ите	в	земеделието,	особено в широкия спектър на кръговата и 
биоикономиката са другият мощен драйвър за развитието му. До-
брата новина е, че голяма част от технологиите(био-базирани), 
с които се произвеждат заместители на всички продукти, които 
днес добиваме от изкопаем суров петрол (например материали, 
химикали, пластмаси) вече са разработени и на разположение. 
Добавената	стойност	тук	е,	че	при този подход ще	бъдат	съз-
дадени	много	нови	и	добри/качествени	работни	места. 

6. Именно кръговата	икономика е конкурентното предимство за 
агро-хранителните продукти и у нас и в Европа и ще насърчи 
уменията и квалификациите на работниците, като осигури и ви-
соки стандарти за защита на работещите, а производителя ще е 
мотивиран и отговорен за внедряване на новите технологии като 
нанотехнологиите, биотехнологии и биоикономиката и т.н.

7. Интегрирането на аграрната	наука	в	земеделските	практики	и	
решаване	на	зелените	ангажименти	у	нас	е	ключово	за раз-
гръщане на потенциала на сектора – икономически, екологичен и 
социален. Ежегодно увеличение	на	финансовия	трансфер	от	
централния	бюджет	за	аграрната	наука, отговарящ на потреб-
ностите за осъществяването на научно-приложната дейност. 

8. Все още наблюдаваме огромни социално-икономически дефи-
цити за голям дял дребни и малки фермери, които не участват 
в широко прокламираната социална устойчивост. Именно тези 
дефицити препятстват възможността на сектора да се възползва 
пълноценно от възможностите и да се справя с нарастващите 
изисквания на дигитализацията, роботизацията, климатичните 
промени и промяната на пазара на труда.  
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9. Високите цели и големите очаквания към сектора, подплътени 
със сериозни финансови ресурси	не	могат	да	скрият	една	ис-
тина	–	несправедливо	неглижиране	на	работниците	и	отказ	
от	признаване	на	важната	им	роля	в	производствения	про-
цес	и	отказ	от	социални	политически	ангажименти	към	тях.	

10. Днес пандемията и амбициозните цели дават	шанс	на	ЕС,	
респективно	в	България,	да	преосмисли	модела	на	селско	
стопанския	сектор	и	да	го	направи	по-устойчив	и	социално	
справедлив	-	модел,	в който човешките	и	трудови	права на 
работниците	имат	място.

11. Федерацията винаги е отстоявала таван	на	плащанията	във	
всички	схеми	на	подпомагане по ОСП, който да е обвързан 
със	заетостта,	разходите	за	труд	(заплати и социални осигу-
ровки). Плащанията за фермерите трябва да са обвързани освен 
с хектарите на обработваемата земя, така и със социалните 
стандарти, прилагани към работещите – спазване на трудово и 
осигурително законодателство, условия на труд, регулациите за 
безопасност и здраве. 

12.	За	разширяване	обхвата	на	осигурителната	защита	на	само-
наетите	и сезонните работници и преразглеждане на осигурител-
ния режим на сезонните работници за риска «безработица».

13. Насочване	на	средствата	към	малките	и	дребни	фермери и 
чувствителните сектори „плодове и зеленчуци“ и „животновъд-
ство“.

	Федерацията	работи	за	устойчиво	българско	зе-
меделие	чрез	прилагане	на	справедлива	политика,	ори-
ентирана	към	осигуряване	на	качествени	работни	места,	
достойни	доходи	и	качество	на	живот.

1. Продължаваме да отстояваме сигурността на работните места 
във всички синдикални структури и браншовеи работим	за	при-
знаване	на	важната	роля	на	работниците	и	служителите	в	
производствения	процес.	

2. Ще продължим да насърчаваме създаването на нови и качестве-

ни работни места в сектора, привлекателни и за младите хора, 
което да доведе до съживяване на селските райони.   

3. Повишаване на доходите на работещите в земеделието и тър-
сене на механизми за актуализирането им пред вид текущите 
структурни промени в отрасъла. 

4. 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 под-
крепа на доходите, въвеждане на секторен фонд за обучение и 
квалификация на работещите в земеделието. Насърчаване реин-
теграцията на българския земеделски трудов пазар на квалифи-
цирани сезонни селскостопански работници, които полагат труд 
сезонно и периодично в чужбина.   

5. Насърчаване на социалните инвестиции – създаване на стиму-
лиращи механизми за споделяне на инвестициите в човешките 
ресурси между държавата, работодател, работник, местна власт 
– секторен социален фонд.  

6. Продължаваме действията за ограничаване на сивата икономика 
в сектора чрез формиране на политики и механизми за ограни-
чаване и защита 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. Въвеждане 
на минимални трудови стандарти в договорните трудови отноше-
ния.  

7. Федерацията е пълноценен и активен участник в процесите на 
планиране, анализи и приложение на ОСП, като участва в рабо-
тата на Комитета по наблюдение по ОСП и различни тематични 
работни групи със свои позиции и становища по формирането на 
стратегиите  и приложението на ОСП.

8. В светлината на ОСП 2020+ активно ще следим изпълнението на 
Националния стратегически план и прилагането на социалната 
условности инвестиции в работещите, не само фермерите, както 
и прилагане на всички инструменти за развиване на устойчиво 
земеделие в България, като фактор за развитието и стабилизи-
рането на селските райони. 

9. Разширяваме кампанията	„Мисли	Зелено!“	с	нови	информа-
ционни	и	обучителни	дейности.	

10. Работим целенасочено в националната контактна мрежа на 
Програма „Хоризонт Европа“ и насърчаваме обмена на знания и 
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иновативни идеи. 
11. Подкрепяме активно проектите на ЕФФАТ по справедливия пре-

ход и пр. инициативи. 

5.	МЕДИЙНА	ПОЛИТИКА	И	СИНДИКАЛНИ	ПОЛИТИКИ	В	
ДИГИТАЛНА	СРЕДА

	Цел:	Увеличаване	на	синдикалната	маса	до	7	000	
и	увели¬чаване	на	синдикалната	плътност	в	сектора,	в	
това	число	земе¬делски	производствени	структури	с	8%.
Насърчаване	на	синдикализма	и	членството	в	синдиката	
сред	младите	работещи	и	служители.
Разширяване	гражданското	и	политическото	влияние	на	
Федерацията	по	социално-икономически	въпроси	и	в	от-
расъл	Земеделие.	

1. В днешния свят онлайн пространството е съществена част от 
ежедневието на хората – в търсене на информация, стоки и услу-
ги. Интернет е един от най-ефикасните и най-евтините начини да 
се промотира дейността и целите на която и да е организация.
Онлайн пространството предлага различни канали за комуника-
ция. 

2. Добре изградената интернет	страница е показател за сери-
озността и професионализма на всяка организация. Сайтът е 
най-подходящото пространство за детайлно представяне на 
дейностите, постиженията и целите. Това обаче е сравнително 
пасивна платформа. В днешни дни сме свикнали и очакваме ин-
формацията сама да ни намира, така че този канал е крайно не-
достатъчен за разпространение на идеи и достигане на целевата 
групата. За запълване на тази празнина най-ефективно се оказва 
представянето в социалните	мрежи.

3. През последните години социалните	мрежи и по-специално 
Facebook се превърнаха в основен канал за комуникация между 
хората, но и в основен източник на информация за все повече 
хора. Това съответно я превръща и в основен канал за достигане 

на голям брой хора. Facebookвсе повече се налага и като осно-
вен канал за комуникация и организиране на работниците. Там 
се пренесе организационната култура, дискусия, различни кам-
пании, организационна работа.Всяка организация, която работи 
с хора и иска да достигне до общественото внимание, трябва да 
изгради свой	ярък	образ в тази социална мрежа.  

4. От 2019 година ФНСЗ развива любителски своя ФБ канал, а от 
2020 и ЮТЮБ канал, който интегрира допълнителни видеомате-
риали по акцентите на ФНСЗ.

5. За да бъде устойчива в бъдеще, ФНСЗ трябва да изгради образ, 
който да привлича младите и да даде ясно послание, че предста-
влява и техните интереси. За да стигне това послание до самите 
младежи, то трябва да бъде разпространено по познатите за тях 
канали – освен ФБ и Ютюб, инстаграм, туитър, тик-ток и пр.

6. През последните години и особено в ерата след К19 физическото 
и дигиталното не просто се преплитат, а са неизменно свързани. 

7. Дигиталните умения са сред важните умения за комуникация 
във всички области. Дигитализацията и иновациите трябва да са 
достъпни за всички работещи чрез инвестиции и мерки за обу-
чение и квалификация в новите умения. 

	Федерацията	ФНСЗ	трябва	да	се	адаптира	към	
новите	предизвикателства	на	трудовия	пазар,	но	и	в	ди-
гиталния	свят.	Всяка	политика	и	визия	трябва	да	се	пред-
стави	разбираемо
ФНСЗ	изгражда	образ,	който	привлича	младите	хора	в	
синдиката	и	излъчва	ясни	послания,	че	представлява	и	
техните	интереси.	

1. През следващия мандат Федрацията ще засили своята ПР–кому-
никацията на всички нива. 

2. Ще работим системно за нов и актуален облик на електронната 
страница на Федерацията като основен и модерен информацио-
нен източник за трудови права, синдикална позиция и политики. . 

3. Продължаваме да развиваме ЮТЮБ канала на ФНСЗ и да обога-
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тяваме темите в него, съобразно програмните ни акценти. 
4. ФНСЗ ще разработи и приложи своя Стратегия за дигитален мар-

кетинг и комуникация в социалните мрежи. 
5. Поддържане на ФБ канала с активна и агресивна кампания за 

популяризиране работата по политиките и резултатите на ФНСЗ.
6. Пренасяне на всички синдикални кампании в дигиталното прос-

транство чрез иновативни методи (вкл. Подкаст рубрика, Q&A/ 
въпросии отговори сесии и пр.)

7. Присъствие в традиционните медийни предавания – радио, теле-
визия, информационни медии, пресконференции, пр. по водещи 
икономически и социални проблеми в отрасъла и структурите ни.

Нашата синдикална политическа амбиция и отговорност може да 
са истински успешни само ако имаме	доверието	и	подкрепата	на	
синдикалните	членове	и	на	нашата	активна	общност, които са в 
центъра на няколко секторни политики, призвани да преведат и бъл-
гарското общество през поредния социално-икономически преход. 
Социалната справедливост е нашето верую. 


