
ХVII-ти  РЕДОВЕН КОНГРЕС

НА

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ

СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

7 декември 2006

С о ф и я





Федерацията на независимите синдикати от земеделието 

�

СЪДЪРЖАНИЕ 

1. Отчетен доклад -  ...................................................................................................................... 5 стр.

 а.) Доходи, заетост, работна заплата -   ............................................................... 7 стр.

 b.) Социално партньорство, КТД -  ............................................................................ 16 стр.

c.) Организационно състояние, синдикализация, 

мотивация за членство -  .............................................................................................. 24 стр. 

2. Споразумителен протокол -  ................................................................................................. 34 стр. 





Федерацията на независимите синдикати от земеделието 

�

О Т Ч Е Т Е Н     Д О К Л А Д

на Федерацията на независимите синдикати от земеделието
/11.12.2001 – 07.12.2006/

 
 УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДЕЛЕГАТИ,
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Дейността на Федерацията на независимите синдикати от земеделието през от-
четния период беше подчинена на Програмата и Резолюциите, приети на V-ия конгрес 
на КНСБ, ХVI-ия конгрес на ФНСЗ, както и на приоритетите, разработени въз основа на 
МЕМОРАНДУМА за социално-икономическо развитие, Националния план за развитие на 
селските райони.
 За да отчетем свършеното до сега е необходимо: 
 Да отбележим при какви обществено-политически и социално-икономически условия 
бяхме поставени при осъществяване на нашата дейност.
 Да посочим резултатите, които постигнахме през отчетния период в защита на 
синдикалните ни членове.
 Да очертаем пречките и трудностите, които срещнахме при изпълнението на син-
дикалната ни дейност
 Да набележим основните насоки за дейността на Федерацията, да изведем и форму-
лираме бъдещите задачи.
 Последните пет години се характеризират с:
  - динамични промени във всички сфери на обществото
  - продължаващ преход към изграждане на пазарна икономика
  - бързо развиващи се евроинтеграционни процеси и глобализация
  - хармонизиране на българското законодателство с европейското
  - преструктуриране
  - сериозни противоречия на интересите на наемния труд и капитала
  - нарастващо социално неравенство
  - социално-икономическа несигурност
  - две правителства, делегирани от международните финансови и политически 
институции
  - спад на доверие в институциите, управленски хаос на всички нива, погазване на 
Конституцията и законите на изпълнителната власт: неумели кадрови решения
  - провеждането на социалното сътрудничество на национално ниво и в част от 
браншове и предприятия е формално.
 Въпреки реализирания растеж на брутния вътрешен продукт и определените успехи 
през периода 2001-2005 г., за възстановяване на реалните размери на отделните видове 
защитени доходи на населението спрямо 1989 г. /заплати, пенсии, социални помощи, обез-
щетения за безработица, помощи за деца, минималната работна заплата за страната и 
др./, темповете на нарастване доходите на населението са недостатъчни.
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 Доходите бяха увеличавани с проценти около инфлацията и малко над нея за съответ-
ните години. Не бяха приети постоянно принципи, на основата на които да се базира 
държавната политика на доходите и системата за социална сигурност.
 В тази ситуация пред КНСБ и нейните членове, в частност за ФНСЗ, се очертаха 
нови моменти и необходимост от нови подходи за защита правата на работещите. 
Възприе се подхода на пряка намеса в дейността на законодателната и изпълнителната 
власт – за утвърждаване на Европейския социален модел и европейския тип индустриал-
ни отношения. Осъществена беше активна дейност във всички области на отношения-
та между труда и капитала.
 1. Защита правото на труд с преструктурирането, неизплатени работни заплати  и 
обезщетения, преговори за намаляване на съкратените служители, преговори за запазва-
не на работните места и т.н.
 2. Защита интересите на работниците и служителите в областта на заетостта, 
безработицата, професионалната квалификация.
 3. Защита на доходите – участие в обсъждане на държавния бюджет, общата по-
доходна политика, промените в данъчните закони, условията на социалните разходи и 
запазване на размера им, периодичното индексиране на доходите, изменение на мини-
мална работна заплата, социалния минимум, решаване проблеми със забавено плащане на 
работните заплати.
 4. Защита на безопасността и здравето при работа.
 5. Социално партньорство: въведени бяха, макар и недостатъчно ефективно, про-
цедурите на социално партньорство на всички нива. Синдикатите извършиха редица 
действия за решаване на голяма част от проблемите на двустранното партньорство, 
по преговорите и сключването на нови КТД и споразумения.
  - 20002 г. бе приета Харта за социално сътрудничество между социалните парт-
ньори;
  - 2006 г. – Пакт за икономическо и социално сътрудничество между Правител-
ството и представителните организации на работодателите и синдикатите.
 6. Социално осигуряване – КНСБ и нейните членове предприеха редица мерки за га-
рантиране основната роля на синдикатите за реализиране на социалната реформа в 
страната: участие в подготовката на измененията и допълненията на Кодекса на труда 
и други нормативни документи; защита по размера на обезщетенията, поради болест; 
в резултат на активната позиция на КНСБ и последващи действия, размерът на обезще-
тенията, поради болест бяха намалени.
 7. Защита на синдикалните и трудови права – проведоха се редица мероприятия с 
искане за увеличаване на доходите на работещите, срещу промяната на нормативната 
уредба на допълнителното трудово възнаграждение – клас, на основата на широка син-
дикална дискусия и национални протестни действия.
 8. Участие в проектозакона и нормативни документи. В промените на КТ се отразиха 
в значителна част исканията на синдикатите.
 С всичко това КНСБ и нейните основни членове показаха на Правителството, Пар-
ламента, международните институции и цялото общество, че са реален  и необходим 
партньор в осъществяване на прехода.



Федерацията на независимите синдикати от земеделието 

�

 Сложен и труден беше пътят, който нашата Федерация, синдикалните организации 
и членовете ни изминаха през тези пет години.
 Благодарение на усилията на всички вас, в изключително трудния преход, успяхме 
не само да съхраним членската маса, но и да я увеличим, да защитим в голяма степен 
трудовите и синдикалните права на нашите членове.

ДОХОДИ, ЗАЕТОСТ, РАБОТНА ЗАПЛАТА

 Икономическото развитие на България през този период изцяло бе определяно от 
принципите на валутния съвет и продължилите сериозни икономически реформи, ко-
ито допринесоха за постигането на макроикономическата и финансова стабилност. 
Устойчив и относително висок ръст на БВП /около 5% годишно/, но рестриктивна 
социална политика. Въпреки нарастването на производителността на труда, ком-
пенсацията на наетите лица и реалното изменение на средната работна заплата, 
доходите на работещите са изключително ниски, не само в динамика, но и в срав-
нение с практиката на останалите европейски страни и ни нареждат на дъното 
по доходи сред тях. Налаганата политика от МВФ доведе до нарастваща социална 
диференциация, разширяваща се и задълбочаваща се бедност и стовари цялата соци-
ално-икономическа цена върху хората с ниски и средни доходи.
 С приемането на България в ЕС от 01.01.2007 г. и за да може страната ни да 
бъде не просто пълноправен член на ЕС, а равнопоставен партньор на останалите 
европейски държави, е изправена пред редица предизвикателства през следващите 
години. Въпреки отбелязания устойчив икономически растеж през последните годи-
ни, реалното приближаване на доходите и производителността на труда все още 
предстои. По оценки на Евросат средният БВП на глава от населението в България 
през 2007 г., изразен в паритет на покупателните сили ще възлиза на едва 34,5 % от 
средния БВП на страните-членки на ЕС.
 Анализът в доклад на Световната банка показва, че за да се удвоят за 20 години 
доходите на глава от населението, така че да достигнат две трети от нивата на 
25-те страни-членки на ЕС, БВП на заето лице ще трябва да се увеличава най-малко с 
5,5 % годишно.
 Световната практика показва, че продоволствените проблеми, които имат раз-
лична острота и специфика за всяка страна в една или друга степен зависят от 
състоянието на собственото й земеделие.
 Селското стопанство има дълбоки традиции в България и е един от най-важните 
сектори на българската икономика.
 Независимо от всички проблеми и противоречия в неговото развитие след  1990 
г., секторът си остава един от стълбовете на българския обществено-икономиче-
ски живот.
 Положителното развитие на икономиката на страната през последните години 
намали относителната тежест на земеделието по отношение на създавания от 
него брутен вътрешен продукт и равнище на заетост, но въпреки това развитието 
на аграрния сектор и в бъдеще ще играе значителна роля в българската икономика и 
ще определя в значителна степен общото състояние на страната.
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 Данните за последните пет години показват, че относителният дял на брутната 
добавена стойност, създадена в аграрния сектор, бележи тенденция към плавно на-
маление от 26,2 % през 1997 г. до 9,3 през 2005 година.
 За последните 16 години българското земеделие премина през всички възможни 
етапи – от бавния упадък до пълния срив и до последващо увеличаване на производ-
ството и постепенно стабилизиране на сектора. Проведена бе поземлена реформа, 
която можем да окачествим като натурална реституция, тотална приватизация и 
разрушаване на старите производствени структури, пълно изтегляне на държавата 
от сектора и почти никаква подкрепа за земеделските производители. Предприема-
ните мерки за подкрепа на производителите през годините на прехода са плахи, про-
тиворечиви и непостоянни. Затова и досега земеделското производство в страната 
е един от най-малко подпомаганите в света земеделски сектори. Общата оценка на 
равнището на подкрепа на селското стопанство в България до 2002 г. е или отрица-
телна, или близка до нула и едва след 2002 г. се наблюдава известно увеличаване на 
подкрепата /от 1% до 2%/. Независимо от това, българското земеделие продължава 
да е значително по-слабо подкрепяно от това в останалите страни от Централна 
и Източна Европа. За съжаление, проведената аграрна реформа не бе съпроводена 
с ясна и последователна политика. Икономическите процеси в земеделието не бяха 
и не се вписваха в приоритетите на сменящите се правителства и се считаше, че 
пазарът е достатъчно силен фактор за развитие на отрасъла.
 Продължилата повече от 10 години реституция доведе до голяма раздробеност 
на обработваемата земя /брой имоти/, като тази тенденция продължава да се за-
силва вследствие процеса на разделяне на поземлените имоти на наследниците. Се-
демдесет на сто от селскостопанската територия у нас е в частни физически лица, 
останалата част от използваемата земеделска земя се стопанисва от държавата, 
общините, юридическите лица, религиозните общности и други. Този процес протече 
с множество  проблеми и за жалост, резултатите от него не спомогнаха за създава-
не на стопанства, които да отговарят на съвременните изисквания за развитие на 
земеделието.
 Оформилите се организационни структури са следните:
 665548 бр. стопанства в т.ч.:
  - 658594 физически лица
  - 1992 земеделски стопанства
  - 1518 търговски дружества
  - 372 сдружения и др.
Изт.: Агростатистика /Преброяване на зем.стопанства 2003 г./

 По данни на МЗГ към 31.12.2005 г. в страната ни има 7,6 млн.части земеделски 
имота със средна площ 0,5 хектара. В навечерието на приемането на България в ЕС в 
земеделието доминират дребните производители. 25% от земеделските производи-
тели обработват до 10 дка земя, 19%  между 10 и 25 дка, а 11% между 25 и 50 декара. 
Площи над 50 дка стопанисват 23%, а 22% не обработват земя и се занимават само с 
животновъдство.
 Милиарди левове е стойността на разрухата на българското земеделие, а стой-



Федерацията на независимите синдикати от земеделието 

�

	 	 	 	 	 	 	 	
Таблица	№	1

Заети и наети по трудов договор в селското стопанство
 /средносписъчен брой/

години заети от тях 
наети %

в това число:
обществен 

сектор
частен сектор

наети наети
1 2 3 4 5 6

1989 789093 789093 100
1990 735159 650873
1991 679009 552671
1992 676715 374032
1993 698237 233584
1994 738172 189012
1995 769619 126551
1996 771108 118339
1997 768745 101949 13,3 18448 83501
1998 795792 95354 12,0 15132 80222
1999 772166 80929 10,5 10352 70577
2000 781166 89340 11,4 18781 70559
2001 766359 79177 10,3 11081 68096
2002 768528 78099 10,2 9150 68949
2003 805887 74401 9,2 11737 62664
2004 803890 72017 8,9 11646 60371
2005 801935 68062 8,4 10620 57442

Източник: НСИ

ността на социалната цена, която плати земеделския производител е неизмерима 
величина.
 Неблагоприятното състояние на аграрния сектор години наред се отрази изклю-
чително негативно и върху предприятията, които обслужваха отрасъла, както и вър-
ху научните институти и техните производствени бази.
 Голяма част от тях преустановиха дейността си поради липса на средства. Хро-
ничното недофинансиране доведе до намаляване на работещите в пъти във всички 
звена без изключение – НС, НВМС, НЦАН, Агенции и други дружества. След 1990 г. в 
посочените структури числеността бе намалена от 6 до 8 пъти.
 Трудно може да бъде посочен процента на безработицата в селското стопан-
ство, която определено се укрива, за да се прикрият негативите от погрешната 
аграрна реформа. Изключително съществен социален проблем е нерегистрираната 
заетост, характерна за отрасъла – на всеки 100 заети само 9 работят по трудов до-
говор, останалите водят незавидно съществуване, разчитайки на оскъдните доходи 
от личното стопанство – пенсията или социалната помощ. /Виж Таблица № 1/
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2000 - 1715 

2001 -  2400

2002 - 3337

2003 - 7347 

2004 - 16081

2005 - 28216

 Видно от данните, посочени в таблицата, заетите са 805 887 за 2005 г., от които 
наети по трудов договор са 68 062; постоянно заетите за 2005 г. са 254 000; регистри-
раните земеделски производители – 64 127. От всички посочени по-горе постоянно 
заети и от регистрираните земеделски производители  и тютюнопроизводители за 
фонд “Пенсия” и всички осигурителни случаи се осигуряват, както следва:

 Данните красноречиво говорят за изключителната несигурност на работната 
сила в отрасъла. Вярно е, че селското стопанство е сектор, в който малките пред-
приятия и работата в собствените фирми са преобладаващи и относително е малък 
броя на наетите служители, много от работата е временна или сезонна, но разлика-
та е огромна с осигуряващите се земеделски производители и посочените постоян-
но заети лица, което е и едно от основанията за получаване на субсидия от ЕС.
 Възрастовата структура на земеделските стопани – едва 5% от тях са под 35 
години, а над 55 години са 66%, но това са точно тези хора, които изнесоха прехода на 
гърба си за сметка на осигуровките си за пенсия, поради липса на финансови средства 
или работещи в сивата икономика.
 Ниското образователно и квалификационно равнище и недостатъчните икономи-
чески знания и управленски умения на земеделските производители в България са про-
блеми, от които зависи успехът на земеделието. Едва 2% са стопаните със средно 
земеделско образование и 1,5% с полувисше или висше образование в земеделието. Ка-
чеството на работната сила е недостатъчно да отговори на предизвикателствата 
на икономиката, основана на знанието и процеса на глобализация.
 Въпросът за доходите на производителите в селското стопанство, които се-
риозно ни отдалечават от европейските е един от най-важните въпроси на аграр-
ната политика от решаването на които до голяма степен зависи и стабилността 
на селскостопанското производство и заинтересоваността да се произвежда. За 
равнището на доходите не без значение е и структурата на лицата по икономическа 
активност. Ограничаващ фактор за социално-икономическото развитие на селските 
райони са ниските парични доходи на живеещите в тях.
 Липсата на национална политика по доходите през последните години доведоха до 
символично общо реално нарастване на заплатите от под 10% и на пенсиите с около 
14% и драстичните увеличения на цените на електроенергия, отопление, телефон, 
хляб и др. жизнено важни стоки и услуги и оставиха над 3 млн.българи под прага на бед-
ност, от които повече от 1 500 000 живеят на село и се занимават със земеделие.
Фактическата инфлация надхвърляше предвидената и с нищожното индексиране на 
средната брутна заплата само частично се компенсираше действителното повиша-
ване на потребителските цени и произтичащото намаляване на жизнения стандарт. 
/Виж Таблица 2 и Таблица 3/
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        Таблица	№	2

Средна годишна заплата
години общо за 

страната
за селското стопанство обществен 

сектор
частен 
секторлева %

1 2 3 4 5 6
1986 2697 2444 91
1987 2812 2513 89
1988 3025 2815 93
1989 3292 3232 98
1990 4329 4857 112
1991 11508 11262 98
1992 24568 18701 76
1993 38776 27477 77
1994 59525 41543 70
1995 91166 64069 70
1996 167582 112961 67
1997 1534913 1149213 75
1998 2199004 1849290 84
1999 2412 1998 83
2000 2694 2170 81 2328 2124
2001 2880 2220 77 2592 2160
2002 3091 2304 75 2916 2221
2003 3280 2424 74 3012 2316
2004 3504 2592 74 3192 2472
2005 3840 2880 75 3420 2772

Източник: НСИ 

Таблица	№	3

го д и н а СРЗ
за страната

СРЗ за отрасъл
“Селско с-во”

издръжка от
живота

инфлация

1 2 3 4 5

2000 225 181 257 -
2001 240 185 275 7,4
2002 258 192 289 5,8
2003 273 202 313 2,3
2004 292 216 326 6,1
2005 320 240 353 5,0

Източник: НСИ, ИССИ към КНСБ 
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 От данните е видно, че СРЗ за селското стопанство е една от най-ниските в 
страната и спада след 1992 г. на 76% спрямо средната, а спрямо издръжката на жи-
вот 67 на сто.
 Всеки член на Федерацията е необходимо да познава икономическото състояние 
и основните проблеми на отрасъла, които отразяват предизвикателствата пред 
интегрирането ни към общата селскостопанска политика и от които зависи съ-
ществуването на структурните и обслужващите звена в отрасъла, работещите в 
по-голямата част от тях са наши членове.
 Седемдесет на сто от членуващите във Федерацията работници и служители са 
на трудови и служебни правоотношения в структурните звена на МЗГ, които са вто-
ростепенни разпоредители на отрасловото ведомство и са изключително зависими 
от бюджета на МЗГ и най-вече от отпуснатите субсидии.
 През отчетния период особено 2002-2004 субсидията към МЗГ бе крайно недоста-
тъчна, поради което имаше сериозни затруднения при финансирането на заявените 
политики, отнасящи се към следните функционални направления, а именно: аграрна 
наука, хидромелиорации, борба с градушките, селекция и репродукция, контрол върху 
зърното и фуражите и др.
 Във всеки годишен бюджет на МЗГ прави впечатление необвързаността и най-
вече липсата на финансовото гарантиране на посочените по-горе политики. Услови-
ята за изплащане на 100% поети планувани средства е при възможност и след много 
настоявания, а труда на  постоянно наетите работници и служители се полага не 
при възможност, а действително, месеци преди да бъдат осигурени средствата.
 Селското стопанство като отрасъл е един от най-рисковите. Природните ката-
клизми /наводнения, градушки, засушавания, болести по животните и растенията/ 
често водят до непридвидими и нежелателни последствия. За съжаление, възмож-
ностите на човек да се бори с тези бедствия са твърде ограничени. Показателна в 
това отношение беше 2005 г., началото на 2006 година.  Природната стихия си каза 
думата, вследствие на което бяха разрушени инфраструктурни обекти, залети ог-
ромни селскостопански площи. Въпреки отпуснатите средства, доста ограничени, 
за борба с последствията от наводненията, едва ли ще могат да се възстановят 
коритата на реки, прагове, диги и други защитни съоръжения. Всичко това крие огро-
мна опасност при следващ интензитет на валежите, които неминуемо ще нанесат 
по-големи щети на селското стопанство и ще доведат до непредвидими разходи. Ра-
ботещите в НС и НВМС се справиха изключително отговорно като денонощно бяха 
на своя трудов пост и работиха за предотвратяването на обществените бедствия 
и опасности за живота и здравето на хората.
 Необходимо е да се отбележи, че извършването на дейностите за поддържане 
на обекти, за  предпазване от вредното въздействие на водите, отнасящи се до 
сигурността на страната, поради недостатъчното финансиране на търговското 
дружество НС в последните години става за сметка на трудовите възнаграждения 
на работниците и служителите.
 От решаващо значение е доброто планиране на бюджета на МЗГ по отношение 
на дейностите, подпомагащи земеделското производство, така и осигуряващи сигур-
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ността на българските граждани – хидромелиорации, ветеринарно дело, растителна 
защита, агрохимия, създаване на фондове за гарантиране срещу рискове.
 Характерно за отчетния период е неритмично изплащане на дължимите работни 
заплати към НС: Водпроект, аграрна наука до 2004 г.; Кабиюк до 2004 г., ЗК и др.
 Продължаваща е тенденцията в отрасъла, най-ниско платените работници и слу-
жители да кредитират държавата.
 Средната работна заплата за МЗГ по трудови отношения е от 277 до 377 лева за 
2006 година.
 В структурните звена на МЗГ и търговските дружества бе далеч под обявената 
по-горе.
 С най-ниски средни заплати са работещите в ДП “Кабиюк”; ЗК; НС; средният пер-
сонал на аграрната наука. 
 Мотивирани становища сме предлагали за повишаване на СРЗ за НЦАН, ИАБГ, из-
вървяхме дълъг път с атестацията в НВМС за повишаване на РЗ на държавните 
служители.
 Почти през година се променяше числеността на МЗГ,  обикновено успявахме да 
запазим синдикалните си членове и в по-голямата част от тях успяхме да се пребо-
рим с механичното съкращение.
 Всички отраслови федерации отчитат и работят за постоянно нарастване на ра-
ботната заплата, докато Федерацията на земеделието трябваше да  решава и друг 
проблем – неразплатени дължими работни заплати през целия отчетен период, като 
се редуваха НЦАН, ИАБГ, НС до 2006 година. На всяка Браншова среща беше предос-
тавяна информация и хронология за действията на ръководството на ФНСЗ и БСС, 
относно разрешаването на проблема. Изоставането на РЗ се движеше в периода от 
три до шест месеца. Социалното напрежение растеше непрекъснато, работещите 
в тези системи нямаха средства да задоволят елементарните си нужди, както и 
да стигнат до работното си място. Срещи, разговори, контактни групи, натиск до 
протести. Най-дълъг път с постоянно забавяне на изплащане на работните заплати 
извървя НЦАН, сега го следват НС. В поредицата от срещи винаги сме ангажирали 
и председателя на КНСБ д-р Желязко Христов. Целево адресирани позиции, станови-
ща, декларации отправяхме до президент, премиер,министри, зам.министри, главни 
секретари, съвети на директори. Едва ли е имало държавна институция към която 
да не сме отправяли проблема за разрешаване за изброените предприятия, фирми и 
институти.
 През 2003 г. бе проведена национална среща – дискусия на тема: “Неизплатени ра-
ботни заплати – проблем, чието решаване не търпи отлагане”. Едва ли има период, 
в който да не се е поставял проблема с неизплатени работни заплати, най-вече 2002-
2004 г. и се е търсило разрешаването му на всички нива и всички ръководства.
 Със задоволство трябва да отбележа поетата отговорност на ръководството 
на НЦАН в последните две години за регулиране изплащането на работните заплати, 
разбира се това е и в резултат на продължителната и последователна политика, 
настояване и ползотворен диалог и от страна на ръководството на ФНСЗ.
 Механизмът за определяне на средствата за работна заплата в структурните 
звена от МЗГ, средна работна заплата по численост на персонала ограничава стиму-
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лирането им и пречи на обновлението в тях. Този механизъм, както и увеличението, 
което се извършва през годината в рамките на утвърдения бюджет не осигурява не-
обходимите средства за работна заплата при промяна в структурата на персонала, 
по степени на държавните служители при атестация, така и по степени и звания на 
научните работници през годината.
 Поради тази причина не се задържат специалисти на ниски работни заплати, а 
някои и на минимални.
 На длъжностите като главен специалист или старши специалист, така и техни-
чески сътрудник или изпълнител, нарастването на заплатите става почти еднакво 
на минималната и на бюджетната при липса на диференциация.
 Въпреки нашия синдикален натиск, до сега не е регламентиран механизъм за теку-
що допълнително материално стимулиране на заетите в бюджетната сфера. В това 
отношение продължи да се залага в годишните  премии и т(н( 13-та заплата, но обик-
новено поради недостиг на средства те не се изплащаха или техния размер беше 
символичен и действаше дестимулиращо. Затова, нашите усилия и по този проблем 
трябва да продължат.
 Установеният норматив за социални разходи до 3% не може да покрие дори най-
елементарните потребности в това отношение. От друга страна, данъчното обла-
гане на тези мизерни средства е също така един анахронизъм. Тези средства, освен 
че са недостатъчни, проблем през отчетния период беше и тяхното изплащане. Въ-
преки нашите предложения и искания, не се прие да се регламентира формиране и 
изразходване на фонд СБКО и за държавните служители.
 Следва да отбележим, че обвръзката на процентното увеличение с атестирането 
по принцип е добър механизъм за определяне на работните заплати, но на практика 
индивидуалната оценка на служителя е резултат от средствата, определени за даде-
ната система. Много често се подхожда субективно в процеса на атестирането.
 Във връзка с обсъждането на тригодишната бюджетна прогноза 2007-2009 г. 
ФНСЗ внесе становище в МЗГ и МФ, в което настоява за повишаване на началните 
основни заплати както на заетите в науката, така и в другите структурни звена в 
МЗГ; приемане на механизъм, който осигурява средства за значително по-високи ос-
новни заплати и възможности за тяхната диференциация в рамките на една и съща 
длъжност и степен; използване на 6% за повишаване с предимство на най-ниските 
работни заплати и преодоляване на уравниловката в заплащането на труда; подго-
товката на щатните разписания и процентното увеличение на РЗ, съгласно ПМС да 
се извършва съвместно със синдикатите.
 Със задоволство трябва да отбележим, че нашето становище се прие с разбира-
не и отговорност от зам.-министър Светла Бъчварова и в звената на НЦАН, където 
има синдикални организации предложенията ни намериха отзвук и изпълнение.
 България в момента е на едно от последните места от страните-членки на ЕС 
по разходи за наука като процент от БВП. На срещата на върха в Лисабон през 2000 
г. ЕС си постави като стратегическа цел за следващото десетилетие /200-2010/ да 
стане най-конкурентноспособната и динамична, основана на знанието икономика в 
света.
 На срещата в Барселона –2002 г. се взе решение разходите на ЕС за научноизсле-
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дователска и развойна дейност до 2010 г. да нараснат от 1,9% на 3% от БВП.
 Разходите за наука в България  изцяло са за сметка на бюджетната субсидия, до-
като в ЕС 2/3 разходите са от частния бизнес. Агробизнесът в 
България е длъжник на аграрната наука по отношение на финансирането й. 
 За евроинтегрирането на страната ни е от особено значение науката и агро-
бизнесът да си сътрудничат пълноценно, защото само със земеделие, основано на 
знание, България ще бъде приета като равноправен член на ЕС.
 В периоди на криза в земеделието е наложителна сериозна и трайна намеса на 
държавата.
 Основната цел за българското земеделие и след приемането на страната ни за 
член на ЕС е увеличаване на неговата ефективност и възстановяване на производ-
ството в неговите традиционни сектори.
 Сумите, които ще бъдат отпуснати за земеделието, след присъединяването ни 
към ЕС вече са известни. Безспорно това е един сериозен ресурс, който в случай, че 
бъде използван по предназначение е сериозен принос за гарантиране на икономиче-
ския растеж и увеличаване доходите в земеделието.
 Решаването на проблемите на българското земеделие трудно може да се очаква, 
че ще стане само с прилагането на мерките на Общата селскостопанска полити-
ка. Тази политика, приложена при нашите условия и съществуващи производствени 
структури, означава запазване на равнището на производството в страната на сега 
достигнатото много ниско равнище.
 Затова, прилагането на ОСП, не може да реши специфичните проблеми на българ-
ското земеделие. Необходима е ясна държавна подкрепа, осигуряваща силна и навре-
менна подкрепа на отрасъла. Подобна политика не само няма да влиза в противоре-
чие с общата европейска политика, но ще я допълва и приспособява към българските 
условия, ще развива българското земеделие и ще увеличи доходите на работещите.
 Разумното и умело съчетание, а не противопоставяне ще даде възможност аграр-
ния сектор в България да бъде двигател на националната ни икономика.
 Политиката на нарастване на доходите и проблемите със заетостта в земеде-
лието следва да се осъществява чрез отраслово сътрудничество в съответствие с 
икономическите възможности, осигуряващи догонващо развитие на ЕС.
  - ежегодно договаряне повишаването на доходите от труд
  - браншово договаряне на минимални основни работни заплати и минимални 
осигурителни прагове за съответните категории персонал
  - разширяване обхвата на осигурените лица и особено на земеделските про-
изводители и тютюнопроизводители
  - преразглеждане на осигурителния режим за сезонните работници за риска  
“безработица”
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СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО. КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ
 
 Диалогът  със социалните партньори е основа на европейския социален модел, 
който е част от европейското законодателство, залегнал в чл.138 на Споразумени-
ето за ЕС. Европейската комисия от своя страна цели да засили диалога и по-спе-
циално – този, касаещ заетост и доходи, цели на Лисабонската стратегия, цели на 
Общността. Приемането на България за член на ЕС поставя на преден план необхо-
димостта от укрепване на диалога и сътрудничеството между социалните парт-
ньори. В мониторинговия доклад на Европейската комисия за напредъка на България 
по отношение на социалния диалог се отбелязва, че е необходимо да бъде засилен 
двустранния диалог, за да се подготвят социалните партньори за тяхната бъдеща 
роля при формулирането и въвеждането на социалната политика на ЕС. Критериите 
за представителство следва да бъдат приложени безпристрастно за всички органи-
зации на социалните партньори. Необходимо е процесът на подготовка да бъде заси-
лен. В тази връзка споделянето на европейските ценности е немислимо без своевре-
менното вписване и договаряне на добрите, водещи и модерни европейски практики, 
норми и стандарти.
 На европейско ниво, организацията, която представлява интересите на работода-
телите в областта на земеделието е групата на Работодателите към Комитета на 
професионалните организации и Конфедерацията на Кооперативите в земеделието, 
докато интересите на наетите работещи се представляват от ЕFFAT /Европейска 
федерация на заетите в хранителната промишленост, туризма и земеделието/.
 На ниво ЕС участието на земеделието в социалния диалог е на качествено нов 
етап – през 1997 г. за първи път в областта на земеделието е подписано Споразу-
мение, което регламентира основните елементи на работните взаимоотношения, 
почивката по време на работа, максимална продължителност на нощния труд и вре-
мето за почивка. През 2000 г. е сключено Споразумение за обучение и квалификация в 
областта на земеделието, което е новаторство за Европа. В момента усилията са 
насочени към практическото приложение на тези споразумения.
 Синдикатите в България винаги са отстоявали важността на социалния диалог 
като ефективен инструмент за анализ и преодоляване на възникващите сложни про-
блеми в социалната и трудовата сфера. Много често дебатите, поставените про-
блеми не са последвани от мерки, които да водят до решаването им. Това се дължи 
както на липсата на достатъчно опит на социалните партньори, недоразвитост и 
непознаване на самата система на колективните преговори, така и на откровеното 
нежелание да се уважава мнението на противната страна.
 След тригодишно настояване, многократно отправени писма до МЗГ, през 
м.ноември 2004 г. бе конструиран Отрасловия съвет за тристранно сътрудничест-
во, който се записа в историята на социалния диалог с две проведени заседания. С 
изключителен натиск, усилия и дипломатичност успявахме навреме да разполагаме с 
така необходимата ни информация за бюджета на МЗГ и неговото разпределение по 
структурни звена и политики, численост, средна работна заплата. Продължи пороч-
ната практика на отраслово ниво да не се съгласуват нормативните документи, от-
носно трудовите и осигурителни отношения на работниците и служителите. Про-
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дължи тенденцията да се подменя сътрудничеството с отделни срещи, без съгласу-
ване с консултиране с определен натиск. За да се избегнат грешките на аграрната 
реформа и се поеме отговорността за работещите, платили най-висока социална 
цена на прехода е необходимо всяко преустройство в отрасъла да бъде извършвано 
след задължителни консултации със социалните партньори. Като отговорен социален 
партньор не сме оспорвали преструктурирането, оптимизирането и повишаването 
капацитета на кадровия ресурс, с оглед новите реалности в отрасъл “Земеделие”, но 
това не означаваше да приложим само една опция – механично и служебно намаляване 
числеността на персонала. Не се съобразяваше с необходимостта от съответните 
специалисти, а на основата на финансовия ресурс, числеността се пригаждаше към 
утвърдения бюджет. Това е практика от години наред, тъй като насоките за нама-
ляване числеността обикновено се изпращат в последния момент и съкращенията 
се извършват в рамките на няколко дни преди да бъде обнародвана промяната на 
числеността по структурни  звена в постановление на МС. За да се избегнат ненуж-
ните трудови спорове, които биха могли да прераснат в остри конфликти и натова-
рят бюджета с обезщетения е правилно и оправдано в съответния нормативен акт, 
който фактически ще регулира процеса, да се даде точно определение на понятие-
то “администрация”. Отделянето на стопанската от административната дейност 
може да бъде реализирано само чрез промяна в законите, регламентиращи статута 
и функциите на съответните структури, след консултация със социалните партньо-
ри. Федерацията на независимите синдикати от земеделието изразяваше своята 
позиция при всяко намаляване на персонала и категорично отстояваше запазването 
на числеността в структурните звена на МЗГ, НВМС, НЦАН, ИАБГ и други агенции, 
които имат изключително голяма отговорност за изпълнение на посочените мерки 
в доклада на ЕК – ветеринарни и аграрни специалисти. Не е хуманно да се освободим 
от хора, спомогнали за изпълнението на основни ангажименти при присъединяването 
ни към ЕС и работили за предотвратяването на обществени бедствия и опасности 
за живота и здравето на хората  в последната година, преди да станем член на ЕС. 
От прагматична гледна точка е грешно административно решение да се лишим от 
необходимите специалисти в най-отговорния период на България.
 Непрекъснато сме настоявали и поддържали становището, оптимизирането на 
персонала в системата на МЗГ да се извършва поетапно, последователно, след про-
ведени консултации, спазени процедури и изпълнени поети договорености по КТД 
– обезщетения и социални програми.
 Недалновидната кадрова политика, ниското заплащане в отрасловите структури 
за 16 години допринесе за освобождаването на редица специалисти, изграждани с 
години. В резултат на много усилия, настояване, срещи и разговори на всички нива, 
през 2006 г. ръководните органи на МЗГ започнаха да спазват процедурите за инфор-
миране и консултиране с представителите на синдикатите, относно трудовите и 
осигурителните отношения на работниците и служителите.
 През 2005 г., в края на мандата на правителството предложихме рамково спора-
зумение с МЗГ, което би регулирало неуредени въпроси, относно трудовите и слу-
жебни правоотношения на работниците и служителите, на което получихме неза-
доволителен и незаконосъобразен отговор. Надяваме се, че след подписания пакт 
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за социално-икономическо развитие на Република България до 2009 г. ще имаме успех 
да предложим и подпишем рамково споразумение с МЗГ, за да бъдат постигнати и 
поставените цели в програмата на това правителство.
 Независимо от равнището, социалният диалог винаги се инициира от страна на 
синдикатите. Изключително много усилия се полагат, за да има диалог както от 
страна на КНСБ, така и от ФНСЗ, от браншове и територии, независимо че има 
законова норма в българското законодателство.
 На практика се осъществява трудно.
 С всяко правителство и съответното ръководство на министерството, соци-
алния диалог върви по един и същ начин – отваряне на диалога при отпочване и при 
приключване на мандата им – в останалото време – капсулиране и омаловажаване на 
диалога.
 Бихме могли да приемем, че партньорството в браншовите ни структури е на 
приемливо равнище, но в ситуациите, в които става дума за разпределение на сред-
ства продължава да доминира волята на държавната администрация и стопанските 
ръководства.
 Съобразно възможностите както на браншовите синдикални съвети, така и на 
стопанските ръководства се провеждаха станалите вече традиция срещи по пред-
варително заявени проблеми и тематики.
 Много добър социален диалог, с изградени комисии по социално партньорство се 
води в НЦАН, НС, НВМС, ИАБГ и др.
 От 2002 до 2004 г. в посочените структури се провеждаха минимум по две бран-
шови срещи.
 Необходимо е да отбележим заслугата на всички браншови председатели за усили-
ята, които полагаха през годините във връзка с разрешаването на отделни проблеми 
както за неразплатени трудови възнаграждения, така и при отстояване на отделни-
те клаузи от БКТД, което става все по трудно във връзка с ограничените бюджетни 
средства.
 През отчетния период бяха сключени пет браншови договори в различна поредност 
на годините със срок на действие две години – 2001, 2003,2005: НЦАН; НС; ИАБГ; 2004-2006: 
НВМС, ИАСРЖ.
 В три от БКТД – НВМС, ИАБГ, ИАСРЖ имаме договорени клаузи и за държавните слу-
жители – синдикални членове. Тези споразумения стават след доста трудности и затова 
е необходимо по нормативен път да бъде закрепено правото на държавните служители 
– синдикални членове, законово да сключват колективни споразумения с органа по назна-
чаването, както и правото на участие в ефективна стачка.
 Стремяхме се във всеки следващ договор да запазим договорените по-благоприятни 
клаузи за работещите и да коригираме и допълваме.
/Виж Таблица № 4, стр. 36/
 Главната цел на сключените КТД беше да се осигури необходимата синдикална защи-
та на интересите на членовете ни, което обобщено се изразява в следните извоювани 
придобивки:
 Увеличаване на основния платен годишен отпуск от 24 – 26 – 28 дни допълнителен 
платен отпуск от 5 – 12 дни.
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 Допълнителни трудови възнаграждения от 1% до 1,2% от основнатаРЗ за всяка годи-
на трудов стаж.
  - за доктор - 80
  - за доктор на науките – 120
  - обезщетения / в по-големи размери/  НС по чл.222, ал.1 КТ, ал.2, ал.3
  - средствата за фонд СБКО – 3% за бюджетните, не по-малко от10% за тър-
говските дружества
  - условия на труд – ежегодни безплатни профилактични
прегледи, ред на получаване на безплатно работно облекло и лични предпазни сред-
ства
 Споразуменията, които сключихме за държавните служители включват:
  - участие на Синдиката в конкурсната комисия по назначаване /чл.10б, ал.2 
ЗДСл/
  - участие на синдиката в Дисциплинарния съвет /чл.93 ЗДсл/
  - участие на Синдиката в процеса на атестиране на държавните служители 
по Наредбата за условията и реда за атестиране на служители в държавната адми-
нистрация /ПМС № 105/02/
  - участие на Синдиката в процеса при изготвяне на вътрешни нормативни 
документи, отнасящи се до служебни, социално-осигурителни отношения
  - допълнителен платен годишен отпуск за изпълнение задълженията извън 
работно време /чл.50 ЗДСл/
  - условия на труд
  - Съвет за социално сътрудничество.
 Не във всички споразумения успяхме да договорим:
  - специална закрила на държавните служители, членове на синдикалните ръ-
ководства за различни нива
  - допълнителен отпуск за синдикална работа
  - процедура при съкращения.
 В преговорите за всяка една от службите и агенциите се подхождаше по разли-
чен начин, изхождайки от спецификата на нормативните разпоредби, регламентира-
щи тяхното управление, организация, както и от изискванията на органа по назнача-
ването.
 Като равносметка за извършеното през годината трябва да отбележим няколко 
аспекта в колективното трудово договаряне.
 На първо място, преговорите в различните системи до голяма степен се повли-
яха от отношението на ръководствата към запазване на основните социални при-
добивки на служителите им.
 На второ място – липсата на законовата задължителност на договаряне на дър-
жавните служители, поради което Федерацията ще продължи усилията си за промя-
на на ЗДСл в тази насока.
 На трето място – ролята на Съветите за социално партньорство. Работода-
телите трябва да осъзнаят, че тези  Съвети са едни от най-важните елементи 
при изграждането на взаимоотношенията със синдикатите. Съвместната работа 
между тях би допринесла за вземане на адекватни решения за разрешаването на 
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възникнали социални, служебни и трудовоправни проблеми в организациите.
 Съвместното отчитане на изпълнението на КТД би спомогнало за постигането 
на по-добри договорености.
 Проблем за Федерацията е договарянето на нарастването на РЗ в бюджетните 
организации – минималните стандарти в областта на някои от основните аспекти 
на трудовите отношения, поради ограничените финансови средства
  - клаузи с декларативно-пожелателен характер – квалификация на персонала, 
размерът на средствата за СБКО, общите условия на трудовата среда и др.
 Практика стана договорените проценти СБКО да се изплащат в края на година-
та, а в някои клонове на НС и други фирми въобще да не се начисляват и формират.
 Поради липса на финансови средства не се изпълняват договореностите в ре-
дица звена на НЦАН и други фирми за работно облекло, застраховане, допълнително 
заплащане за специфични условия на труд.
 В определена степен е необходим нов прочит на правната рамка на колективно-
то договаряне, който да урежда:
  - колективното договаряне на всички нива, като се разграничи договаряне-
то в бюджетната сфера
  - отчитане спецификата на договарянето в бюджетния сектор, с оглед ин-
тересите на държавните служители
  - при отсъствието на национална класификация за нуждите на секторно 
договаряне да се дефинират понятията: “Отрасъл” и “Бранш”. Изключително не-
обходимо пояснение в нашия отрасъл, за да формираме цялостни браншове, тъй 
като ползваме понятието “бранш” за КТД и в организационната ни структура, но в 
действителност, това е ниво на предприятие
  - спазването и контрола на изпълнението.
 Независимо от проблемите, които съпътстват процеса на договаряне е необхо-
димо да зачетем постигнатото в трудните години на прехода, на непрекъснато пре-
структуриране и отправим благодарност към всички наши представители, които са 
в основата на браншовите договори и над 35 КТД в отделни звена, които спомагат 
за запазване на така крехката и все още неясната социална политика в работещите 
търговски дружества и звена на МЗГ. Синдикалните ръководства от всички струк-
тури имат натрупан опит и практика при сключването на КТД и споразумения.
 Трябва да отбележим сравнително високите договорености в БКТД на НЦАН, 
НВМС, ИАБГ, независимо че са бюджетни организации и разполагат с определени 
средства, особено на аграрната наука, за която смея да твърдя, че до 2001 г. беше 
изоставено договарянето, а оттам и демотивацията и липсата на синдикализация 
в звената. За съжаление, голяма част от синдикалните членове не отчитат по-бла-
гоприятните договорености – отпуски, обезщетения, бонуси, дори надграждания на 
разрешените в наредби и закони, едни от липса на информация, други все още смя-
тат, че това са задължителни условия на работодателя, а не отвоювани с много 
усилия от синдикатите.
 Синдикалният ни актив се нуждае от подкрепа, съдействие, юридическа помощ, 
обучения, относно колективното договаряне, непрекъснатите промени в трудовото 
и данъчно законодателство, за да можем да отговорим адекватно на потребности-
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те на нашите членове, което пък от своя страна мотивира и стабилизира членската 
маса.
 За един действащ социален диалог и още повече за свободното договаряне са нужни 
дееспособни партньори  и от страна на работодателите. За съжаление, в отрасъл 
“Земеделие” до 2005 г. не успяха да се структурират работодателските съюзи, въпре-
ки че отрасъла първи се приватизира, първи смени собствеността и структурите на 
производство.
 Ръководството на ФНСЗ използва всички възможни срещи, обсъждания, провеждани 
от отделни браншови организации, като предлага асоцииране и съвместна дейност. 
Продължиха контактите  и съвместните срещи и заседания със земеделските работо-
дателски съюзи и асоциации, членуващи в Комитета на селскостопанските организа-
ции в ЕС. Сключихме споразумения със СЗК; АФ, съвместно обсъждахме законопроекти, 
програми, резолюции, съвместни предложения до изпълнителната и законодателната 
власт.
 В края на 2005 г. посочените по-горе организации се обединиха в Съвет на аграр-
ните организации, регистрираха своята организация и я представиха на национално  
и отраслово ниво. На 28.03.2006 г. ФНСЗ сключи споразумение за сътрудничество със 
САО за съвместно участие и постоянен диалог при формирането на политиките и 
осъществяването им в земеделските структури, произтичащи от подготовката за 
присъединяването към ЕС и след това. Заедно работим преди сключеното споразуме-
ние, редица позиции и становища, предложения за промяна в законодателни текстове, 
сме изготвяли съвместно. Съдействие и подкрепа оказахме навреме на обединилата 
се организация, за да имаме полезен и необходим партньор в отрасъла, както и синди-
кализирани земеделски производствени структури. За отчетния период сме сключили 
две споразумения със СЗК, със срок на действие – 2 години и сме разработили договор 
за асоциирано членство.
 На европейско ниво синдикати и професионални организации се представляват вза-
имно, социалният диалог в земеделието е разписан в ЕС и от 01.01.2007 г. той ще се 
прилага автоматично в България.
 Законодателството, третиращо социалния диалог в отделните страни-членки на 
ЕС е твърде различно, но като цяло то позволява на социалните партньори да регла-
ментират условията на труд и размера на трудовото възнаграждение, посредством 
колективното договаряне.
 Практиката на колективното договаряне в областта на земеделието показва, че в 
някои от страните условията на работа и трудовото възнаграждение са регламенти-
рани изключително чрез договаряне, докато в други – колективното договаряне е само 
допълнение към законодателството, третиращо работните взаимоотношения.
 От три години договаряме минимални осигурителни прагове за селско и ловно 
стопанство и свързаните с тях услуги, като за 2007 г. успяхме с 25% да завишим всич-
ки квалификационни групи.
 През отчетния период единствено в МЗГ не успя да се изгради Отраслов съвет 
по безопасни и здравословния условия на труд. Не се използват структурите на МЗГ 
за методическо подпомагане и информация за правилата за безопасни и здравословни 
условия на труд в отрасъла.
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 През последните няколко години се сблъскахме и с намеренията на Правителството 
да бъдат отнети доплащанията за условия на труд, клас-прослужено време, да бъдат 
намалени плащанията за отпуск по болест и др. ФНСЗ подкрепена от организациите 
по места, прояви активна позиция както при преговорите на национално ниво, така и 
от организираните от КНС_Б митинги в София и регионите за отстояване интере-
сите на синдикалните ни членове.  Взехме активно участие в провежданите митинги 
и шествия, организирани от КНСБ. На националните протестни митинги на 13.11.2003 
г. участвахме с обособен блок, с представители от всички браншове и региони, на 
10.11.2004 г., 30.05.2006 г. – сериозно присъствие отбеляза аграрната наука.
 За протестното шествие на 10.11.2004 г. бе създадена предварителна организация 
за участие на всички браншове от ФНСЗ, като при подготовката и провеждането се 
включиха всички членове на УС. Федерацията за първи път участва с отделен блок от 
450 човека, като най-масово участие отбеляза аграрната наука с представители от 
почти всички институти, опитни станции, НС, изпълнителни агенции и др.
 Поради възникналия трудов спор в НС-ЕАД  на 18.11.2004 г. участваха в едночасова-
та предупредителна стачка клон Перник, Хасково, а на 19.11.2004 г. клон Ямбол прове-
де еднодневна стачка.
 НЦАН от  2001 до 2004 г. вкл. Беше постоянно в готовност за протестни дейст-
вия, поради неразплатени работни заплати, като в 2003 г. беше проведено и допит-
ване сред всички звена, но поради отпуснати средства за РЗ, ден преди протестния 
митинг, той не се проведе.
 Трябва да си признаем, че трудно се организираме за протести, нямаме потенци-
ала в рамките на бранша да направим масови протестни действия.
 Не можем да не отбележим общонационалния митинг на земеделските производи-
тели на 05.09.2002 г., организиран от ФНСЗ и СЗК в България.
 Над 2500 земеделски производители от всички региони на страната издигнаха 
своя глас на справедлив протест и негодувание срещу безхаберието на държавните 
органи, и мудността на Народното събрание към българското земеделие, срещу ни-
ските цени на земеделската продукция. На 5 септември земеделския производител 
издигна своя глас за пореден път и призова всички, свързани със земята, политици и 
управляващи: “Да спасим земеделието от окончателна разруха”.
 Ръководството на ФНСЗ положи максимални усилия при подготовката на митин-
га, пресконференции, срещи при президента, парламентарна комисия и др., за да защи-
ти справедливите искания на земеделските стопани.
 При всеки сигнал от синдикална организация, територия или бранш, своевременно 
бе търсено съдействието на различните институции, министерства, ведомства, 
браншови организации.
 Необходимо е да отбележим усилията, които положи ръководството на КНСБ и 
ФНСЗ за спасяването на Кабиюк преди две години, срещи, настоявания, конкретни 
законодателни текстове,и всичко това с надеждата, че работещите в предприяти-
ето ще получат своята сигурност в годините напред за сметка на своите лишения 
и неразплатени трудови възнаграждения.
 Включването на социалните партньори в разработването на икономическата и 
социалната политика цели постигането на баланс между икономическата ефектив-
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ност и социалната справедливост.
 Колкото и срещи, дискусии, протести да изброяваме, през този период все още 
сме длъжници на работещите в отрасъла.
 В бъдещата си дейност Федерацията, браншови и териториални синдикати, 
синдикалните организации следва да усвоят произтичащите от промените в зако-
нодателството нови условия и възможности, съобразени с европейския социален 
модел. В тази насока следва да продължи:
  - разширяване обхвата на договарянето /най-вече сред земеделските произ-
водствени структури/
  - увеличаване параметрите на договореностите
  - законодателно уреждане възможността за договаряне на работната запла-
та в бюджетната сфера
  - усилия за законодателно уреждане на КТД за държавните служители
  - недопускане на договорености в КТД на ниво предприятие под браншово 
ниво
  - сключване на КТД в едномесечен срок в звената на НЦАН след подписване 
на БКТД
  - разширяване на установената практика за редовни срещи с работодате-
лите и браншовите организации. Създаване на условия за конструктивен диалог в 
Съветите за социално сътрудничество като реална форма за взаимодействие в 
браншовете
  - работещ Отраслов съвет за тристранно сътрудничество към МЗГ.
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ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ
СИНДИКАЛИЗАЦИЯ. МОТИВАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

 В отчетния период пред всички нас неминуемо е стоял един от основните ни при-
оритети: запазване целостта на организацията, укрепване, повишаване активността, 
контрола и синдикализацията.
 Успяхме да запазим и съхраним членската маса, макар и намаляла в пъти в сравнение 
с 1990 г., да продължим традиционните синдикални структури, да привлечем нови чле-
нове по начин, по който могат да бъдат защитени.
 Промените, които настъпиха в България и най-вече съществената пагубна реформа 
в земеделието се отразиха изключително неблагоприятно върху организационното и 
финансовото състояние на Федерацията.
 Отрицателните промени се изразиха:
  - в отслабване вярата и доверието в СО, демотивация на земеделските произ-
водители
  - в много фирми, а в голяма част от структурните звена на МЗГ, поради страха 
от загубата на работното място или политическа ангажираност не се сдружаха 
  - засилване атаките срещу синдикатите и синдикализма в общественото прос-
транство
  - увеличаващ се натиск на работодателите за ограничаване и даже прекра-
тяване дейността на синдикалните организации – най-вече в земеделските производ-
ствени структури
  - намаляване готовността на членовете ни да отстояват правата си чрез 
протести и стачки
  - сериозен натиск от работодатели за свиване обхвата на КТДоговаряне
  - липсата на контрол по изпълнението, както и неспазването на сключените 
КТД
 Ръководните и изпълнителни органи на Федерацията в периода между конгресите 
бяха единни в позициите си, че без добро организационно състояние на синдикалните 
организации, без нормално функциониране, без действена, компетентна и експертна 
работа, ефективна синдикална дейност при новите реалности в отрасъла е немисли-
ма.
 Затова, цялата организационна дейност през отчетния период беше насочена към 
противодействие на посочените негативни процеси, организиране, съхранение и изди-
гане на нейната роля като гарант за защита на фундаменталните човешки и синдикал-
ни права на работещите в отрасъла.
 Приложението на нови закони и подзаконови нормативни документи, регламенти-
ращи дейността, статута на редица структурни звена на МЗГ също се отрази на 
организационната работа на Федерацията.
 Законът за държавния служител раздели работещите на две категории служители, 
които в определени законови уредби противопоставят интересите си. 
 Липсата на регламентирано право на колективно трудово договаряне в Закона за 
държавния служител изправи Федерацията пред голямо предизвикателство – за мо-
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2005 - 5890

2006 - 5720

тивацията на синдикално членство на държавните служители, от една страна и от 
друга – пред опитите на различни представители на държавната власт за създаване 
на самостоятелни синдикални организации само от държавни служители
 Трябва да отбележим, че ръководството на ФНСЗ, председателите на БСС, където 
преобладават държавните служители – НВМС; ИАБГ; ИАСРЖ, ИАХМ и др., както и син-
дикалните председатели, положихме изключително много усилия за съхраняването на 
организациите / с двете категории служители/. 
 Проведените срещи с държавната администрация, предложените текстове за про-
мени в ЗДС, подписаните договорености за държавните служители, като допълните-
лен и синдикален отпуск, обезщетения, преди да бъдат разписани в закон, синдикална 
закрила, участието в конкурсни комисии, дисциплинарни съвети и др. запази синдикални-
те организации,  независимо, че една част от работещите по служебни правоотноше-
ния омаловажиха постигнатите резултати от синдикатите, сметнаха, че всичко им е 
уредено в ЗДС и предпочетоха да не членуват в СО.
 Организационната работа на Федерацията, съобразена със стратегията на КНСБ, 
приета на IV Национална конференция, плана за синдикализация, приет от УС на ФНСЗ 
беше насочена към съхраняване и увеличаване на синдикалните организации и синдикал-
ните членове.
 Постигнат е  положителен резултат, но в никакъв случай не е достатъчен, тъй 
като синдикалните ни организации непрекъснато са изправени пред редица предизвика-
телства, на които трябва да намерим  решения, защото резултатите от тях рефлек-
тират и на синдикалното членство. Едва ли е имало по-труден период в организацион-
ното развитие на синдиката от последните седем години. Пред ръководството на 
ФНСЗ, членовете на УС, браншове и територии имаше период, в който пред всички нас 
стоеше дилемата: ще оцелеем или не и ето днес говорим за организационно укрепване. 
Затова е необходимо да благодарим на синдикалните организации, които устояха на 
трудностите, обърнаха се с лице към проблемите на Федерацията и заедно успяхме: 
СО от НС; СО на ДЗИ- Г.Тошево, КАБИЮК и др.
 Във Федерацията членуват 118 СО, обединени в браншови и териториални сдруже-
ния. Динамиката на членството на СО във ФНСЗ изглежда така:

 Най-ниската точка на синдикална членска маса е в началото на 2001 г. – 4707 и беле-
жим съществен ръст още в следващата година. 
 Добрият резултат се дължи на съвместната ни работа, но това не бива да ни успо-
коява, защото една част от новоучредените и възстановени синдикални организации са 
доста неустойчиви, пред други предстои промяна в структурата, така че постоянно 
трябва да сме нащрек, за да не допуснем намаляване на членството.
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  Средната членска маса в СО е от  30 – 50 човека, наблюдават се и малобройни от 5 
– 25. Основните браншови структури НЦАН, НВМС, НС, ИАБГ правят впечатление с по-
голяма численост.
 Най-голяма синдикална членска маса отбелязва години наред СО - ДЗИ – Генерал Тоше-
во – 330 човека.
 През отчетния период най-висока степен на синдикализация е постигната в НЦАН.
 Нарасна числеността на НВМС, ИАБГ, като изцяло бе синдикализирана ИАСРЖ, за 
което най-голям принос има браншовия ни председател. Спрямо средночисления състав, 
членовете на синдикатите към КНСБ се движи от над 50 до 80, а в някои агенции – 100 
на сто.
 Благодарение на системната и целенасочена дейност и положените усилия за оце-
ляване, синдикалните структури се оглавиха от авторитетни кадри с професионален 
и организационен опит, които уверено водят синдикалните ни структури, браншове и 
територии, които доказаха, че могат да работят ефективно, преодолявайки проблеми 
и несгоди, породени от новите условия. Именно тези синдикални председатели и син-
дикалните членове, запазиха ядрото на голямата Федерация от миналото. Доказаха, че 
могат да оцеляват, независимо от сложната икономическа ситуация.
 Смелост и риск е необходимо, за да оцелееш днес, да опазиш и дори да възкръснеш 
като феникс от разрушеното ни земеделие.
 Запазването на организацията ни в този вид се дължи на амбициозността, иници-
ативността и огромните усилия на всички вас. От 2001 г. Федерацията е увеличила 
синдикалната си членска маса с над 1000 членове.
 Факт, който следва да използваме при последваща синдикализация от браншовете и 
най-вече навлизане в останалите структурни звена на МЗГ, както и в администрацията 
на министерството, където вече има готовност.
 Въпреки, че в последните години се увеличава привличането на нови членове, необ-
ходимо е да отбележим, че загубваме присъствие в земеделските структури – земе-
делските кооперации. От 1994 г. полагаме усилия за синдикализация в кооперативите, 
където наетата работна сила заслужава внимание и уважение, но поради хроничното 
недофинансиране, ниските изкупни цени и заниженото отношение на работодатели към 
синдикатите, създадените синдикални организации са епизодични – съществуват по 
няколко месеца, докато се разреши проблема и след това отпадат. Членството в тези 
организации не може да е самоцел. Смисълът на това членство не бива да се свежда 
само до защита при възникнали трудови конфликти, а до възможността активно да 
участват в дейността на Федерацията. /Виж Таблица № 5, стр. 42/
 Това са обективните причини за динамиката на членската маса, породена от външ-
ни обективни фактори, но има и вътрешни – субективни фактори, които нееднократно 
сме обсъждали и сме се стремили да намерим решения. Основен механизъм за мотива-
ция е социалното партньорство на различни нива, действието на КТД и споразумения-
та.  
 Сключването на КТД, най-вече мотивира членството. Това е най-добрият инстру-
мент за привличане на членска маса. Но тъй като КТД и споразуменията се сключват 
на браншово равнище и обхващат цялата система, служба или агенция, разпростране-
нието на действието, независимо от договореното присъединяване не може ефикасно 
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да се контролира. Много често договореностите се ползват от всички работещи на 
дадена система, което подкопава индивидуалната мотивация за членство. Ерозиращо-
то действие на присъединяването, което на много места става, без да се заплаща 
съответната вноска, прилагането на договореностите и ползването им от всички 
работещи, невъзможността от контрол и най-вече неразбирането от страна на ра-
ботодателя, създава допълнителни трудности за синдикализация. Задължително е при-
общаване на работодателите към сндикализма, осъзнаване ролята им на партньор в 
КТД. Необходимо е да създадем ефективни механизми за контрол на действията на 
работодателите – само така можем да защитим отвоюваните от синдикатите пра-
ва за нашите синдикални членове.
 Наблюдава се увеличение на членската маса, обикновено при предстоящи струк-
турни промени, съкращения, при подписване на браншов КТД, което е консуматорско 
отношение.
 Приетата структура на Федерацията браншови сдружения и териториални се ока-
за удачна.
 Времето показа, че браншовия интерес е водещ, че на браншово ниво персоналния 
интерес не се обезличава, а се съхранява. На ниво браншов синдикат се съгласуват ин-
тересите на работещите от даден сектор, представителство и защита. С честите 
промени, които стават в структурните звена на МЗГ и най-вече в НЦАН, ако нямахме 
през последните години изградени браншови синдикати, нямаше да можем да сключим 
КТД или Споразумения.
 Наложително е провеждането на активна федерална политика на мотивация за син-
дикално членство в организации и браншове, където имаме присъствие, включително 
и синдикализация на по-голям процент държавни служители, чрез синдикални механи-
зми, отнасящи се предимно за тази категория служители. За да се наложи още по-ав-
торитетно Федерацията в държавните структури, трябва да продължи да използва 
основанията в ЗДСл, за участие в конкурсите по назначаване, атестирането и дисци-
плинарните съвети. Трудно успяхме с КНСБ и Федерацията на синдикатите от дър-
жавното управление да извоюваме тези правомощия в Закона, поради което трябва да 
продължим да отстояваме своето място.
 Често наблюдаваме, отвоювани позиции, които не използваме и не прилагаме в от-
делни поделения, а и не смеем да сигнализираме, независимо, че е законов текст.
 Силата на една организациоя е в общността на интересите на нейните членове, а 
ефективността й – във възможността за проява на тази общност.
 Необходима е:
  - синдикализацоия на структури, в които нямаме присъствие или то не е дос-
татъчно.
 Трябва да насочим усилията си за създаване на синдикално сдружение в дадена сис-
тема, а не само на 1-2 организации. 
 Така напр., създаването на няколко организации в страната в Областна служба 
“Земеделие и гори” завърши неуспешно.
 В началото в Пловдив, Видин, Плевен, където обаче бяха съкратени синдикални 
ръководства, въпреки нашето несъгласие, проведените редица срещи. Нямаме ли 
солидно представителство, не можем да сключим КТД. За съжаление, в тази служба 
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голяма част от работещите са политически зависими и пряко подчинени на минис-
търа. Независимо от това, ние ще продължим работата си за мотивиране и създава-
не на СО, тъй като службата е връзката ни със земеделски производители.
 В териториалните сдружения членуват СО, които членуват и в БСС. Необходимо е в 
териториални сдружения да обхванем земеделските кооперации и производители, тъй 
като отчитаме едни и същи организации. Независимо, че сме обявили в програмата си 
за синдикализация стимули за учредяване на СО, плащане на командировъчни средства, 
подписани споразумения с браншовите организации, договори за асоциирано членство, 
не можем да се похвалим с успех сред земеделските производствени структури. Обик-
новено синдикализацията се върти и обхваща вече обхванати браншови структури.
 Не мога да кажа, че само липсата на информация за свършеното от Федерацията е 
причина за неуспеха на ни в синдикализирането на земеделските кооперации. Напротив, 
през последните пет години сме присъствали на всички УС, дейно участие сме взели на 
регионалните им срещи, редица позиции, становища, изменения и допълнения на Закона 
за кооперациите, протести, решаване на отделни казуси и конфликти и накрая остава 
само свършеното от нас.
 Определено нежелание и то най-вече от председателите, които обичат да рабо-
тят на тъмно, защото създаването на синдикални организации за тях е още един ор-
ган, който иска информация. Затова има ЗК, които на общи събрания са взели решение 
за закриване на СО, което е противоконституционно – Долна Оряховица - ЗК; Иванча 
- ЗК.
 Независимо от посочените трудности със земеделските производствени струк-
тури в предстоящия мандат, те ще бъдат приоритетна задача – най-вече съдействи-
ето от наша страна за усвояване на средствата от еврофондовете. Считам, че ако 
съумеем да им предложим такава услуга и помощ, ще можем да увеличим синдикалните 
си членове, дори те да са асоциирани.
 Едва ли след 01.01.2007 г. ще можем да бъдем атрактивна организация сред европей-
ските синдикални организации, само с членове от обслужващи звена от земеделието 
и изключително слабо представителство от земеделските производствени структу-
ри.
 Не може да не отбележим някои слабости в организационно 
отношение, посочвани многократно. В редица СО:
   - не се провеждат събрания
  - не се отчитат клаузите от КТД
  - постигнатите резултати след проведени протестни кампании
  - липсва информация до отделния член
  - незаинтересованост от обучения и срещи
  - недостатъчна взаимовръзка СО-БСС-ТСОЗ-РКС-ФНСЗ
 Водени от традиционализма, и най-вече от това, че са дългогодишни синдикални 
председатели, които имат достатъчно познания и опит, смятат, че не е необходимо 
да се посещават периодичните срещи и заседания в РКС, както и провежданите обу-
чения. От тук и пасивността и недоверието в работниците и служителите, което 
се подклажда и от постоянното преструктуриране на браншове, смяната на ръко-
водствата.
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 Работата на Федерацията, браншовите и териториалните сдружения със синди-
калните активи е недостатъчна; връзката с отделния член – също.
 Отчитаме, че непосредствените контакти силно влияят на мотивацията за син-
дикално членство, но състава ни е малоброен.
 Синдикалните ръководства в повечето организации са компетентни хора, със 
значителен синдикален и житейски опит, но истината е, че нямат много време за 
сериозна работа, поради служебните си ангажименти.
 Ръководствата на някои синдикални организации подценяват информационното 
обслужване на своите синдикални членове.
 Често се оказва, че това, което върши Федерацията, Синдикатите, КНСБ не се 
знае от редовите синдикални членове.
 Много работа се върши от органите на КНСБ, ФНСЗ в областта на законода-
телните инициативи, представителството на интереси, социално партньорство, 
сключване на КТД.
 Истината е, че не е още на нужното ниво информационната политика на Федера-
цията.
 Организационният подход и механизъм трябва да продължи в посока:
  - преди всичко да се спазват уставните изисквания за редовен организацио-
нен живот
  - участие в съответните мероприятия и обучения на синдикалните сдруже-
ния и Федерацията и Конфедерацията
  - засилване информационната политика на Федерацията и нейните структури
  - работа с младите хора за привличането им в СО
  - участие в социалните фондове
  - трайно навлизане в земеделските структури, а не епизоодично
 Задължително е необходимо да обновим базата с данни на синдикалния ни актив, 
целостта на СО, за да можем да реагираме за обучения и семинари както в стра-
ната ни, така и в чужбина, за които са необходими не само специалисти в отделни 
области, но с добра езикова подготовка. Стремежът на Федерацията е периодично 
синдикалния актив да бъде обучаван не само по синдикални проблеми при промяна на 
нормативна база, която засяга синдикалните членове – трудово, социално, както и 
това, което касае професионалната работа, а в последните години Общата селско-
стопанска политика.
 Всяка година по инициатива на КНСБ провеждаме национални дискусии по пробле-
мите на земеделието: 2003 – законодателна програма, пазарна среда, финансиране и 
възможности за привличане на инвестиции, ефективни производствени структури, 
защита на земеделското производство, трудова заетост и социална политика.
 В 2004 г. темата бе: Преговорите по глава “Земеделие” – предизвикателства и 
политики.
 2005 г. – “Предизвикателствата на земеделието в процеса на присъединяване към 
Европейския съюз”.
 В публичните дебати присъстваха министри, депутати, аграрни специалисти, на-
учни работници, браншовици. Изводите от провежданите дискусии винаги се повта-
рят: аграрната политика не отговаря на нуждите на българското земеделие. 
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 Тя не позволява промяна на примитивното производство и стопанисване в сек-
тора. Налице е: хаотично провеждана политика на държавата спрямо земеделието 
и развитието на селските райони; преждевременно и преднамерено държавата се 
оттегли от редица отговорности и задължения, свързани с развитието на аграрния 
сектор, засилени рестрикции и самоцелно налагане на крайни нелиберални схеми и 
механизми, неадекватни на исторически сложилите се български дадености и насто-
ящи световни реалности. Липса на информация по преговорите по глава “Земеделие”. 
Недостатъчна подготовка на земеделските производители, браншови организации 
за механизмите и начините за усвояване на средствата от еврофондовете.
 Федерацията на независимите синдикати от земеделието участва в работната 
група “Земеделие”, в Комитета по наблюдение на САПАРД, работна група за изготвя-
не на Националния план за развитие на селските райони 2007-2013, като съответно 
представя становища, позиции, възражения по обсъжданите проблеми.
 Позиция по преговорната глава “Земеделие”.
 Мониторинговият доклад на ЕС – в областта на земеделието: за ИСС по пробле-
мите на земеделието и др.
 В отчетния период ФНСЗ организира обучения със синдикалния актив, традици-
онно през май 2003, 2004, 2005 – в Априлци, КК-Слънчев бряг със следната тематика: 
ЕС – предизвикателства и перспективи. Секторния социален диалог на европейско 
ниво. Интегриране на българското земеделие и практическо приложение. Мотивация 
за синдикално членство. Изменения и допълнения в КТ и др.
 Съвместно с Федерация “Земеделие и гори” – КТ “Подкрепа” проведохме обучение 
на синдикалния актив от НВМС по Общата селскостопанска политика в гр.Правец.
 По инициатива на Федерацията и БСС на НВМС бе проведено съвместно обучение 
с ръководство на НВМС и синдикалния актив по промените в ЗДСл и Наредбата за 
атестиране във Велико Търново.
 В отчетния период ръководствата на Федерацията и браншовите синдикати 
участваха в обучения, организирани от КНСБ, Фондация “Фридрих Еберт” по много и 
разнообразни теми, свързани със синдикалната ни работа като:
  - колективно трудово договаряне
  - социален диалог
  - колективни трудови спорове
  - създаване и управление на проекти
 КНСБ постоянно организира семинари по актуални теми, изключително полезни са 
и обученията, провеждани от РКС на КНСБ, но за съжаление не всички активисти при-
състват, голяма част от синдикалния ни актив трудно се освобождава от работа.
 За предстоящите мерки, произтичащи от Националния план за развитие на сел-
ските райони и разработване на проекти ФНСЗ със съдействието на КРО към КНСБ 
подготви синдикални представители от София и страната, които се надяваме, че 
ще бъдат в полза на земеделския производител.
 Необходимо е да отбележим, че проведените обучения, организирани от ФНСЗ са 
изцяло финансирани от Федерацията и синдикалните организации, без външно финан-
сиране.
 Следва да се разширява обхвата на обучаващите и се търсят възможности за 
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обезпечаването от други източници.
 Управителният съвет на ФНСЗ през отчетния период проведе 21 заседания със 
176 решения.
 Най-често са разглеждани въпросите, свързани с:
  - организационното и финансовото състояние на ФНСЗ
  - доходи,КТД, Споразумения
  - проблеми във връзка със синдикализацията на някои от браншовете
  - изпълнение на решенията на КС и ИК на КНСБ
  - позиции и становища, относно Национален план за развитие на селските 
райони; Преговорна глава “Земеделие”
  - бюджет на МЗГ и фонд “Земеделие”
  - промени в КТ; нормативни уредби на структурите, Наредба за атестация и др.
  - съкращения на персонала
  - отпускане на помощи, поради болест, смърт, наводнения, бедствия
  - участие в протестни действия
  - легитимност на СО
 Въпросите за финансовото осигуряване на дейността и мероприятията на Фе-
дерацията и нейните синдикални структури са били едни от приоритетните в по-
следните години. Едва ли има друг основен член на КНСБ, който да е изпадал в такъв 
финансов колапс преди пет години. С изключително много усилия, икономии и разбира-
не на колеги и приятели, успяхме да стабилизираме финансовото състояние на орга-
низацията. Основен източник на финансовите средства на Федерацията е членския 
внос, допълнителен източник – наеми от сградата, дарения от спонсори.
 УС разглежда и обсъжда финансовото и организационното състояние на Федера-
цията всяко тримесечие. Всяка година се извършва ревизия от ФКК, с резултатите 
от която се запознават членовете на УС. Към всяка синдикална организация сме проя-
вявали разбиране и никога не сме настоявали за авансово превеждане на членски внос 
от организациите с неразплатени заплати. Трябва да отчетем, че почти всички СО 
се издължават, макар някои на полугодие или в края на годината.
 Постъпленията във Федерацията издържат цялостната дейност, мероприятия, 
обучения, изплащане на помощи, разходи на Управителния съвет и ФКК.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 
 Федерацията на независимите синдикати от земеделието бе оставена на заден 
план, докато организацията не се стабилизира финансово.
 След направена презентация на ФНСЗ и кандидатстване за членство, бяхме при-
ети за редовен член на Европейската федерация на заетите в хранителната про-
мишленост, туризма и земеделието / EFFAT/ и в Международната организация в края 
на 2005 година. Стремим се, макар с доста години закъснение, да отговорим на евро-
пейските и международни организации. Поддържаме връзки със сродните ни синдика-
ти от земеделието от Русия, Франция, Корея.
 В 2004 г. участвахме в Европейска конференция в Истанбул на тема: “Засилващ се 
социален диалог в България, Румъния и Турция”, а в 2005 се проведе в София на тема: 
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“Развитие на отрасловия социален диалог в страните-кандидатки.. Същност и ин-
струменти в сектор “Земеделие и хранителна промишленост”.
 Имаме договореност с представителите на Международната организация през 
2007 г. да проведем два семинара, съвместно с работодателските организации по 
проблемите на социалния диалог в земеделието, както и тяхната подкрепа за подго-
товка и участие в проекти със социална тематика. Непрекъснато търсим контакти 
и партньори за съвместна подготовка на проекти по мерките на Националния план 
за развитие на селските райони – обучение и информация на земеделските произ-
водители. Ще разчитаме на колегите от европейските страни за обмен на добри 
практики, за съдействие, подкрепа и сътрудничество.
 Освен с основната синдикална дейност, вече години наред се занимаваме и с т.н. 
стопанска дейност, а именно:
  - отдаване под наем на помещения
  - съхраняване на сградовия фонд 
 През изтеклия период ръководството на ФНСЗ положи много
усилия за съхраняване на сградата на ул.”Владайска” № 29, собственост на ФНСЗ и 
ФСОГСДП, както и максималното отдаване под наем на помещенията.
 Като завоевание на нашия синдикат отново ще отбележа обстоятелството за 
установяване законово собствеността на сградата, което беше пропуск на ръковод-
ствата преди това, макар че има възражения по нея.
 Сградата е стара, от 1939 г. и изисква непрекъснати и належащи грижи.
 В последните години бяха извършени ремонти, с оглед аварии и предотвратяване 
на евентуални последици от тях на стойност 26 070 лева.
 Федерацията на независимите синдикати от земеделието извършва цялостно-
то обслужване, както и заплащането на консумативните разходи по сградата на 
наематели и ползватели  и в повечето случаи със закъснение получава дължимите 
суми, независимо от договореностите и ниските наеми. За да бъдем конкурентнос-
пособни на пазара, с по-високи наеми е необходимо да извършим цялостен ремонт на 
сградата, за което са необходими значителни финансови средства.
 Настоящият отчетен доклад едва ли е обхванал и отразил цялостната дейност 
на Федерацията за петгодишен период.
 Надяваме се, че при обсъждането и дискусията ще бъдат направени изводи и пре-
поръки за бъдещото развитие на нашия синдикат.

 УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,

 В цялостната си дейност Федерацията на независимите синдикати от земеде-
лието е работила в тясно взаимодействие с Конфедерацията. Оказвана ни е помощ 
от централата на КНСБ в защита на нашите искания пред държавни и законода-
телни институции. Имали сме винаги личната подкрепа на председателя на КНСБ 
д-р Желязко Христов и на цялото ръководство, по негова инициатива ежегодно се 
провеждаха национални срещи по проблемите на земеделието.
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 Благодаря на ръководството на КНСБ и най-вече на нейния председател за оказа-
ното ни съдействие и подкрепа в изключително трудния период не само за отрасъла, 
а още по-труден за работещите и за синдикалните ни членове.
 Федерацията се отнася изключително отговорно и към оценките и решенията 
на проведените през периода координационни съвети и национални конференции на 
КНСБ.
 Благодаря на всички вас, синдикални председатели и представители в организаци-
ята, за всеотдайния ви и безкористен труд.
 Благодаря на членовете на Управителния съвет, председателите на БСС и ТСОЗ  
за това, че работихме заедно, бяхте неотлъчно до мен и всеки от вас допринесе за 
доброто на Федерацията.
 Важно за нашата организация сега и за в бъдеще е поддържането на конструкти-
вен социален диалог и партньорски отношения с работодателски и браншови орга-
низации, както и с колегите от КТ “Подкрепа”,  европейски и международни организа-
ции.
 Каквото и да е бъдещето на България, то винаги, в най-висока степен ще е свър-
зано със земеделието и ще зависи от състоянието на този отрасъл.
 Осъзнавайки отговорностите и задълженията към работещите в селското сто-
панство е необходимо да предложим най-добрия продукт на синдикална защита, ори-
ентиран към човека и към специфичните професионални общности. 
 За тази цел е необходимо да сме единни и сплотени.
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С П О Р А З У М И Т Е Л Е Н     П Р О Т О К О Л

между Националния съюз на земеделските кооперации в България, 
Българската асоциация на фермерите,

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и НФ “Земеде-
лие и горско стопанство” към КТ “Подкрепа”

 Днес, 28.08.2006 г., между Националния съюз на земеделските кооперации в Бълга-
рия, представляван от ПЕТЪР НИКОЛОВ – председател на УС на НСЗКБ, Българската 
асоциация на фермерите, представлявана от д-р СТЕФАН СТЕФАНОВ – председател, 
Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ, представля-
вана от СВЕТЛА ВАСИЛЕВА – председател на УС на ФНСЗ и Национална федерация 
“Земеделие и горско стопанство” – КТ “Подкрепа”, представлявана от АНЕЛИЯ НА-
ЧЕВА – председател се сключи настоящото споразумение, относно определяне на 
минимални осигурителни доходи по квалификационни групи професии за икономическа 
дейност – “Селско и ловно стопанство”, за 2007 г., както следва:

Квалификационни групи професии минимален осигурителен
доход за 2007 година

1. Законодатели, висши служители и ръководи-
тели

320

2. Аналитични специалисти 230

3. Техници и други приложни специалисти 220

4. Административен персонал 220

5. Персонал, зает с услуги на населението, тър-
говия и охрана

192

6. Квалифицирани работници в селското, горско-
то, рибното и ловно стопанство

220

7. Квалифицирани производствени работници и 
сродни на тях занаятчии

220

8. Оператори на машини и съоръжения  и рабо-
тещи по монтаж и изделия

220

9. Професии не изискващи специална квалифика-
ция

192

Н С З К Б     ФНСЗ към КНСБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
   /П.Николов/    /Св.Василева/

Б А Ф     НФ “ЗГС” към КТ”ПОДКРЕПА”
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
   /д-р Ст.Стефанов/    /А.Начева/  
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№ ПРИДОБИВКА ВИД КТ ЗДСл.

             РАЗМЕР ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТ НА ПРИДОБИВКАТА ПО БРАНШОВЕ

НЦАН “НС”ЕАД
НВМС ИАБГ

ИАХ
ИАСРЖ

НСЗКБКТ ЗДСл. КТ ЗДСл. КТ ЗДСл.

1 2 � 4 � � � � � 10 11 12 1� 14

 ПРИДОБИВКИ ДОГОВОРЕНИ В БРАНШОВИТЕ                       КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

I. Трудова заетост, професионално развитие и квалификация

1. Съвместно обсъждането 
на въпроси на трудовите и 
осигурителните отношения на 
работниците и служителите

Чл. 42 да да да да да да да

2. Органите на синдикалните 
организации в предприятието 
имат право да участвуват в 
подготовката на проектите 
на всички вътрешни 
правилници и наредби, които 
се отнасят до трудовите 
отношения

Чл. 37 Чл. 44, 
ал. 2 от 
ЗДСл.

да да да да да

3. Договорено право на 
информация и консултации в 
случаи на масово уволнение

Чл. 130 а да да да да да

4. В случаи на структурни 
промени, водещи до 
намаляване на числения 
състав, работодателя 
се задължава да проведе 
консултации с ръководството 
на синдиката

да да

5. Договорени условия за 
прекратяване на трудовите 
правоотношения 

Чл. 328, ал. 
1, т. 1,2 ,3 
и 4 

да да да да да да да

6. Договорен срок за 
предизвестие при 
прекратяване на трудовите 
правоотношения

Чл. 328, ал. 
1, т. 1,2 ,3 
и 4 

60 
дни

За не 
повече
от 
90 дни

60 дни 60 дни

7. Договорен срок за 
предизвестие при 
прекратяване на трудовите 
правоотношения

Чл. 325, т.9 
и Чл. 327, 
ал. 1 

90 
дни

8. Договорен срок за съгласуване 
на мерки за запазване на 
трудовото правоотношение 
при промяна на работодателя

Чл. 123 60 
дни

60 дни
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№ ПРИДОБИВКА ВИД КТ ЗДСл.

             РАЗМЕР ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТ НА ПРИДОБИВКАТА ПО БРАНШОВЕ

НЦАН “НС”ЕАД
НВМС ИАБГ

ИАХ
ИАСРЖ

НСЗКБКТ ЗДСл. КТ ЗДСл. КТ ЗДСл.

1 2 � 4 � � � � � 10 11 12 1� 14

 ПРИДОБИВКИ ДОГОВОРЕНИ В БРАНШОВИТЕ                       КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

1. Съвместно обсъждането 
на въпроси на трудовите и 
осигурителните отношения на 
работниците и служителите

Чл. 42 да да да да да да да

2. Органите на синдикалните 
организации в предприятието 
имат право да участвуват в 
подготовката на проектите 
на всички вътрешни 
правилници и наредби, които 
се отнасят до трудовите 
отношения

Чл. 37 Чл. 44, 
ал. 2 от 
ЗДСл.

да да да да да

3. Договорено право на 
информация и консултации в 
случаи на масово уволнение

Чл. 130 а да да да да да

4. В случаи на структурни 
промени, водещи до 
намаляване на числения 
състав, работодателя 
се задължава да проведе 
консултации с ръководството 
на синдиката

да да

5. Договорени условия за 
прекратяване на трудовите 
правоотношения 

Чл. 328, ал. 
1, т. 1,2 ,3 
и 4 

да да да да да да да

6. Договорен срок за 
предизвестие при 
прекратяване на трудовите 
правоотношения

Чл. 328, ал. 
1, т. 1,2 ,3 
и 4 

60 
дни

За не 
повече
от 
90 дни

60 дни 60 дни

7. Договорен срок за 
предизвестие при 
прекратяване на трудовите 
правоотношения

Чл. 325, т.9 
и Чл. 327, 
ал. 1 

90 
дни

8. Договорен срок за съгласуване 
на мерки за запазване на 
трудовото правоотношение 
при промяна на работодателя

Чл. 123 60 
дни

60 дни

Таблица	№	4	
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1. Договорен основен платен 
годишен отпуск

Чл. 155, 
ал. 2

26-50 
р. дни 

24 дни 22-28 
р. 
дни

30-80 
р. 
дни

22-28 р. 
дни

28 р. 
дни

22 р. дни

2. Договорен допълнителен 
платен годишен отпуск

Чл. 156 т. 2 6-10 р. 
д ни

8-12 
дни

4-5 
дни

3. Договорен допълнителен 
платен годишен отпуск                                                                                              
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                    

Чл.50, 
ал. 2 от 
ЗДСл.

12 дни 12 дни 5 дни

4. Договорен платен годишен 
отпуск за живи деца

Чл. 168 да да да да да да

5. Договорено отсъствие за 
изпълнение на граждански и 
обществени задължени

Чл. 157, ал. 
1, т.т. 1,2,3

               
               
               
     

да да да да да да

№ ПРИДОБИВКА ВИД КТ ЗДСл.

                   РАЗМЕР ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТ НА ПРИДОБИВКАТА ПО БРАНШОВЕ

НЦАН “НС”ЕАД
НВМС ИАБГ

ИАХ
ИАСРЖ

НСЗКБКТ ЗДСл. КТ ЗДСл. КТ ЗДСл.

1 2 � 4 � � � � � 10 11 12 1� 14
II. Работно време, почивки, отпуски

III. Трудови възнаграждения, обезщетения и награди

1. Договорен класификатор за 
началните минимална месечна 
работна заплата 

да да

2. Договорени допълнителни 
трудови възнаграждения:

- за продължителна работа 1% 1,2% 1% 1% 1% 1% 1%

- за нощен труд /на час/ Чл. 261 0,10 лв. 0,20 лв. 0,15 
лв.

0,08 
лв.

0,10 
лв.

- за по-висока лична 
квалификация

да да

- за специфични условия на 
труд 

да да да

3. Договорена база за размера на 
обезщетенията

Чл. 228 да да да да да да да

IV. Здравословни и безопасни условия на труд

1. Осигурени средства 
от работодателя за 
здравословни, безопасни и 
хигиенни условия на труд

ДВ бр. 46 
от 2001 г.

да да да да да да да
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1. Договорен основен платен 
годишен отпуск

Чл. 155, 
ал. 2

26-50 
р. дни 

24 дни 22-28 
р. 
дни

30-80 
р. 
дни

22-28 р. 
дни

28 р. 
дни

22 р. дни

2. Договорен допълнителен 
платен годишен отпуск

Чл. 156 т. 2 6-10 р. 
д ни

8-12 
дни

4-5 
дни

3. Договорен допълнителен 
платен годишен отпуск                                                                                              
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                    

Чл.50, 
ал. 2 от 
ЗДСл.

12 дни 12 дни 5 дни

4. Договорен платен годишен 
отпуск за живи деца

Чл. 168 да да да да да да

5. Договорено отсъствие за 
изпълнение на граждански и 
обществени задължени

Чл. 157, ал. 
1, т.т. 1,2,3

               
               
               
     

да да да да да да

№ ПРИДОБИВКА ВИД КТ ЗДСл.

                   РАЗМЕР ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТ НА ПРИДОБИВКАТА ПО БРАНШОВЕ

НЦАН “НС”ЕАД
НВМС ИАБГ

ИАХ
ИАСРЖ

НСЗКБКТ ЗДСл. КТ ЗДСл. КТ ЗДСл.

1 2 � 4 � � � � � 10 11 12 1� 14

1. Договорен класификатор за 
началните минимална месечна 
работна заплата 

да да

2. Договорени допълнителни 
трудови възнаграждения:

- за продължителна работа 1% 1,2% 1% 1% 1% 1% 1%

- за нощен труд /на час/ Чл. 261 0,10 лв. 0,20 лв. 0,15 
лв.

0,08 
лв.

0,10 
лв.

- за по-висока лична 
квалификация

да да

- за специфични условия на 
труд 

да да да

3. Договорена база за размера на 
обезщетенията

Чл. 228 да да да да да да да

1. Осигурени средства 
от работодателя за 
здравословни, безопасни и 
хигиенни условия на труд

ДВ бр. 46 
от 2001 г.

да да да да да да да



40

1. Договорено застраховане и 
допълнително пенсионно и 
здравно осигуряване

да да да да да да да

2. Договорени средства за фонд 
СБКО

3 % 10 % 3 % 3 % 3 % 10 %

3. Договорени средства 
за безплатно работно и 
униформено облекло

ДВ бр. 38 
от 11 май 
1990 г.

да да да да да да да

4. Договорени стойности на 
представителното работно 
облекло за държавните 
служители

Чл. 44, ал. 
3  и НСл.
ПДСл.

да да да

2. Договорена имуществена 
отговорност на 
работодателя при смърт 
или увреждане здравето на 
работника и служителя

Чл. 200 да да да да да да да

№ ПРИДОБИВКА ВИД КТ ЗДСл.

                   РАЗМЕР ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТ НА ПРИДОБИВКАТА ПО БРАНШОВЕ

НЦАН “НС”ЕАД
НВМС ИАБГ

ИАХ
ИАСРЖ

НСЗКБКТ ЗДСл. КТ ЗДСл. КТ ЗДСл.

1 2 � 4 � � � � � 10 11 12 1� 14

IV. Здравословни и безопасни условия на труд

V. Осигурителни отношения, социално битово и културно обслужване

VI. Условия за синдикална дейност

1. Отпуск за синдикална дейност 
/ за една година/

Чл. 159 40 
часа

48 часа 64 
часа

48 
часа

25 часа 48 
часа

25 часа

2. Безвъзмездно  ползуване 
на движими и недвижими 
имоти, сгради, помещения и 
други материални условия, 
необходими за изпълнение на 
функции на СО.

Чл. 46 да да да да да да да

VII. Общи и заключителни разпоредби

1. Договорен срок на действие Чл. 54 2 г. 2 г. 2 г. 1 г. 2 г. 1 г. 2 г.

2. БКТД, КТД и/или Споразумение 
е сключено на /дата/

27
юли 
05

01,11,05 19
април 
2006 

12
09
2005

30
май
2005

01
01
2006

05,04,06 
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1. Договорено застраховане и 
допълнително пенсионно и 
здравно осигуряване

да да да да да да да

2. Договорени средства за фонд 
СБКО

3 % 10 % 3 % 3 % 3 % 10 %

3. Договорени средства 
за безплатно работно и 
униформено облекло

ДВ бр. 38 
от 11 май 
1990 г.

да да да да да да да

4. Договорени стойности на 
представителното работно 
облекло за държавните 
служители

Чл. 44, ал. 
3  и НСл.
ПДСл.

да да да

2. Договорена имуществена 
отговорност на 
работодателя при смърт 
или увреждане здравето на 
работника и служителя

Чл. 200 да да да да да да да

№ ПРИДОБИВКА ВИД КТ ЗДСл.

                   РАЗМЕР ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТ НА ПРИДОБИВКАТА ПО БРАНШОВЕ

НЦАН “НС”ЕАД
НВМС ИАБГ

ИАХ
ИАСРЖ

НСЗКБКТ ЗДСл. КТ ЗДСл. КТ ЗДСл.

1 2 � 4 � � � � � 10 11 12 1� 14

1. Отпуск за синдикална дейност 
/ за една година/

Чл. 159 40 
часа

48 часа 64 
часа

48 
часа

25 часа 48 
часа

25 часа

2. Безвъзмездно  ползуване 
на движими и недвижими 
имоти, сгради, помещения и 
други материални условия, 
необходими за изпълнение на 
функции на СО.

Чл. 46 да да да да да да да

1. Договорен срок на действие Чл. 54 2 г. 2 г. 2 г. 1 г. 2 г. 1 г. 2 г.

2. БКТД, КТД и/или Споразумение 
е сключено на /дата/

27
юли 
05

01,11,05 19
април 
2006 

12
09
2005

30
май
2005

01
01
2006

05,04,06 
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година новоучредени и
възстановили членството си

ликвидирали членството 
си във ФНСЗ

    1                            2                           3
2002 1. ИММ, звено “Механизация”

2. ИММ, звено “Мелиорации”
3. ИЗР-Костинброд
4. ЦНТИ-София
5. Напоителни с-ми-Петрич
6. ИРА – Варна
7. ИРА – Пловдив
8. ИРГР – Садово
9. ИЗС-Образцов чифлик-Русе
10. КОС-Търговище
11. И-т по почвознание-София
12. РВМС – В.Търново
13. РВМС – Плевен
14. РВМС – Пловдив
15. РВМС – Габрово
16. Балканконсерв-София

1. Сортови семена – Силистра
2. НИПВИМИ – София
3. Център преквалификация на кадри 

– София
4. Инженеринг за механизация в 

животновъдството – София
5. РЕМО АД – Шумен
6. Агродом – Плевен
7. Агротех с.Пчеларово, Хс

2003 1. “Наша нива” – с.Г.Липница,ВТ
2. ГУ на НВМС – София
3. РВМС – Видин
4. “Напоителни системи”- Видин
5. ЗК с.Бенковски-Добрич
6. ИСТЪР АД – Тутракан
7. ЗК”Нива-93”-с.проф.Иширково
8. СИ на ДВСК-София
9. Врана ООД – София
10. Напоителни с-ми – София
11. ИАСАС –София
12. Нац.служба по зърното – София
13. Нап.с-ми – центр.управл. 

– София
14. Земстрой – Кюстендил
15. Кабиюк – Шумен
16. Тракийски университет 

– Стара Загора
17. РДБГ – Бърдарски геран
18. НДНИВМИ – София
19. РВМС – Костинброд
20. Обл.сл.”Земеделие”-Видин
21. Оранжерии – Петрич
22. РДСРЖ – Плевен
23. РДСРЖ – София

1. Агротехника – Троян
2. Свинекомплекс с.Николово, Рс
3. Сортови семена – Ст.Загора
4. ЗК Садино – Попово
5. ЗК “Орач” с.Крумово
6. ВКП Скалица – Ямбол
7. ЗК”Златен плод” с.Г.Гращица, Кн
8. Полимерстрой I София
9. Врана ООД – София
10. Агроинвест –София
11. ЗК гр.Попово
12. Агрохим - Търговище

Таблица	№	5	
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24. ИАСРЖ – София
25. РДСРЖ . Шумен
26. РДСРЖ – Русе
27. РДСРЖ – Аксаково
28. РДСРЖ – Враца
29. И-т по тютюна – Пловдив
30. ИА Хидромелиорации – София
31. Обл.сл.”Земеделие”-Пловдив
32. ИКВП – София 

2004 1. РДСРЖ – Стара Загора
2. ЗИ - Карнобат

1. Наша нива – с.Горна Липница
2. Обл.слл.”Земеделие”-Видин
3. ЗК с.Видно, Добрич
4. Поземлена комисия – Добрич
5. ЗКПУ с.Челопечене, Дч
6. Трактор АД – Плевен
7. АПТ – Плевен
8. Обл.сл.”Земеделие” – Пловдив
9. КОС – Видин
10. ЗК с.Дойренци,Лч
11. Балканконсерв – София
12. КПТУ”Извор” с.Ловеч, СтЗ
13. Научно-изследователски институт 

– Стара Загора
14. Кооп.с.Межда, Ямбол
15. Агрохим Скалица – Ямбол
16. КОС – Ямбол

200� 1. Напоителни с-ми – Видин
2. ЗК с.Бенковски, Добрич
3. РВМС – Видин
4. РВМС – Бургас
5. ЗИ – Стара Загора
6. И-т по царевицата-Кнежа
7. И-т по лозарство и винарство 

– Плевен
8. РДСРЖ – Пловдив
9. РЦНПО – Поморие

1. Земстрой – Кюстендил
2. Водпроект – София
3. ИЗР – Костинброд
4. Кооп.”Тракия” – Ямбол

200� 1. Районен диагностичен център 
– Стара Загора

2. ЗК с.Болярско, Ямбол
3. РДВИ – Велико Търново
4. РЦНПО с.Негован, Сф

1. ОППК – с.Бъдеще, Д.Оряховица
2. ЧЗК с.Иванча, Велико Търново
3. Сортови семена – Велико Търново
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