
 

 

Женска секция на ФНСЗ 

Проекто-план за изграждането  

 (�‐ ФНСЗ) 

Тази секция се създава на въз основа  на Резолюция No 6 „Политика по равни 
възможности на мъжете и жените, работещи в земеделието и работа с младите 
хора”, приета на ХVIII редовен конгрес и неизменна част от дейността и 
идеологията на ФНСЗ. 

Равенството между жените и мъжете е една от петте ценности и основополагащ 
принцип на Европейския съюз, и дълготраен ангажимент на ФНСЗ. Равнопоставеното 
участие на жените и мъжете в главните обществени политически и икономически 
решения е ключов елемент за развитието на истинската демокрация и са основен 
фактор, допринасящ за икономическия растеж. Хартата за основните права 
(неотменна част от Договора на ЕС) закрепва конституционно това право и забранява 
дискриминация по полов признак. Въпреки това, в много области се наблюдават 
разлики между половете. На пазара на труда жените са преобладаващи в секторите с 
по-ниско заплащане, в това число е и земеделието. Те са недостатъчно представени в 
ръководните длъжности и органи. Аналогична е тенденцията и в синдикалните 
структури, а напредъкът е много бавен. Жените продължават да работят повече 
неплатени часове в дома, в сравнение с мъжете, а разликата в заплащането между 
двата пола у нас е между 15 и 18%. Въпреки че над 57 % от хората с висше 
образование са жени, те изостават в позициите за вземане на решения на политическо 
и икономическо ниво. Всяка четвърта жена в България  е жертва на домашно насилие, 
а системи за алармиране и отчитане на случаите на насилие на работното място, в 
които рисковите групи са жени, младежи, хора в неравностойно положение  (в 
различните му форми) липсват. Ситуацията е още по-критична по отношение на 
жените в селските райони, особено когато наблюдаваме възможностите им за платена 
заетост (наемане на трудов договор) и достъпа им до услуги и образование. В 
българските селски райони живеят около 2,9 млн. души (42 % от българското 
население) живеят и почти половината от тях са жени. Ролята на селското стопанство 
в българската икономика е значителна, особено ако се вземе пред вид, че делът на 
земеделската продукция е 16% от общата икономическа продукция, а отрасъла 
ангажира около 20% от заетите в страната. Въпреки че жените представляват 42 % от 
общия брой заети в селското стопанство и свързаните с него сектори(съставящи 
икономическия профил на селските райони), тяхната степен на заетост е по-ниска с 9-
10% от тази на мъжете в селските райони. Това до голяма степен е предпоставено от 
структурата на земеделските стопанства – дребни пазарни и полупазарни 
ферми/стопанства с предимно семейна работна ръка, което увеличава делът на 



жените, работещи като неплатени (нямат трудов договор с регулярно възнаграждение) 
семейни работници, посветени само на семейството и малката семейна 
ферма/стопанство. В същото време делът на жените, работещи в неформалната 
икономика и/или заемащи нископлатени работни места у нас нараства значително. 
Неравенствата между жените и мъжете не само нарушава фундаменталните права, но 
води до недостатъчно използване на съществуващия човешки ресурс и капацитет. 
Редица изследвания на Европейската комисия и стратегически документи на Съюза 
доказват и залагат на използването на пряката връзка между по-добрите икономически 
и финансови резултати на предприятията/организациите и присъствието на жените в 
техните органи за взимане на решения и въвеждането на иновативни мерки в тях.  

Доколкото ФНСЗ се ангажира да поставя високо в дневния си ред въпросите за 
социалното измерение на равнопоставеността между жените и мъжете и цели да 
допринася за постигане на целите, заложени в програмните си документи, 
съобразени с тези на ЕКП, ЕФФАТ и КНСБ, изградената Женска секция на ФНСЗ 
ще работи за: 

• Спазване на принципа за равно заплащане за равен труд на жените и мъжете в 
селскостопанските сектори; 

• Балансирано участие на половете във всички органи и организации в 
синдикалните структури в земеделието. 

• Даване на гласност и работа за повишаване чувствителността на обществото 
към проблемите на жените, работещи в земеделието, с оглед на разширяване 
на възможностите за активно включване на пазара на труда, по-гъвкаво 
балансиране на семейния и трудовия живот, равен достъп до социални услуги 
на всички нива и сфери от социалния живот, подкрепа на младите жени (и 
семейства) и насърчаване на преноса на опит, знания и умения между 
поколенията; Извеждането на връзката между домашното насилие и правата на 
работното място с цел неговото предотвратяване. 

• Извеждане на преден план на качествата и възможностите на жените и 
целенасочена работа за тяхното кариерно развитие в трудов и организационен 
план. 

• Включване на подхода за равнопоставеността между половете в колективното 
трудово договаряне на всички нива чрез конкретни текстове в КТД. 
 

За постигането на така декларираните цели Женската секция на ФНСЗ ще работи 
активно:  

Дейности 

• ЖФНСЗ ще настоява всеки документ, представян пред Управителния съвет на 
ФНСЗ, да съдържа оценка на влиянието на пола и да посочва дали и как е била 
включена перспективата на равнопоставеност. Председателят на Женската 
секция ще участва в заседанията на УС на ФНСЗ, за да се съблюдава синергия 
в политиките на Федерацията и въпросите на равнопоставеността.  
 

• Изработване на набор от насоки за прилагане на подход за равно третиране на 
жените и мъжете в синдикалните организации и публикуването на 
информационни и рекламни материали (брошури и листовки) по проблемите на 



жените в сектора и несигурността на работата в земеделието. Засилване на 
медийното присъствие на темата чрез ползване на различни канали за 
комуникация – създаване на отделна секция по равните права на половете в 
земеделието в интернет-страницата на Федерацията и системно обновяване на 
информацията. Изпращане на ясни послания, че равнопоставеността на 
половете трябва да бъде аспект в дискусиите, когато се обсъждат специфични 
потребности на жените/родителите, като например отглеждането на деца, грижа 
за възрастни/зависими членове на семейството, гъвкави условия на труд и пр., 
но също и когато се договарят наемането/уволняването на персонал, системите 
за заплащане и повишаването на заплатата, участие в процеса на учене през 
целия живот, преструктуриране и т.н    

 
• ЖФНСЗ ще инициира кампания за по-силна правна рамка за преодоляването на 

разликата в заплащането на жените и мъжете – повишаване на осведомеността 
за тези разлики, повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост 
към тях  и насърчаване на колективното договаряне за подобряване на 
ситуацията в тази област (напр. …..)  Ще се насърчават синдикалните 
организации по браншове да изчисляват разликите в заплащането между 
работещите мъже и жени в техните структури и да информират федерацията за 
изготвяне на анализи. Включване на жените-активистки и насърчаване на 
участието им в различни обучения по водене на преговори, комуникационни и 
презентационни умения, разрешаване на конфликти и пр., които след това да 
станат част от екипите за водене на преговори.  

 
• Ще се бори за постигане на баланс между половете в процеса на вземане на 

решения на ниво управителни органи чрез организиране и провеждане на 
тематични конференции, кръгли маси по въпросите на половете, ще насърчава 
участието и ще предлага представители на ФНСЗ да участват в консултативни 
органи на национално и секторно ниво.  

Кой може да участва в Женската секция на ФНСЗ?  
Всеки синдикален член на Федерацията, който споделя идеите и ценностите на 
равнопоставеността на половете. 
 
Права и задължения на членовете 
 

1) Права 
 

• да участва в дейността на секцията и в работата на нейното Общо събрание; 
 

• да участва в управлението на секцията, като избира и бъде избиран в нейното 
ръководно ядро (Координационния комитет?); 

 
• да осъществява контрол върху работата на секцията и Координационния 

комитет; 
 

• да бъде информиран за дейността на секцията; 
 

• да работи за издигане на имиджа на женската секция, да привлича 
съмишленици, да търси обществено финансиране, дарители и други 



заинтересовани физически и юридически лица от страната и чужбина, които да 
допринасят за развитието на дейността на секцията; 

 
• да взема участие в национални и международни форуми, които секцията 

организира или е поканена да участва; 
 

• да участва в разработването и реализирането на програми, проекти и 
дейности, свързани с целите на ЖФНСЗ. 
 

2) Задължения 
 

• да участва в дейността на ЖФНСЗ и в работата на Общото събрание; 
 

• да съдейства за постигане целите на секцията; 
 

• да внася редовно предвидения в Правилника членски внос (ако има такъв);  
 

• да работи за увеличаване на капацитета и потенциала на ЖФНСЗ и издигане на нейния 
обществен авторитет. 

 
 

Източници на средства  
• Главния финансов ресурс на ЖФНСЗ следва да е част от бюджета на ФНСЗ.  
• Членски внос, който се заплаща веднъж годишно в размер на 5 /пет/ лева 
• Може да получава дарения от физически и юридически лица, сключва 

договори за спонсорство, както и да получава средства по целеви програми и 
проекти. 

• Женската секция може да предлага и ползва целеви фондове, като техните 
източници и начин на ползване се определят с решението за образуването им 
(съгласно решения на УС на ФНСЗ). 

• Сътрудничество с неправителствени организации и сдружения и работа по 
съвместни проекти или включване на женската организация в съществуващи 
проекти. 

 
 

 

 


