
 

Младежка секция на ФНСЗ 

(МФНСЗ)  

Проекто-план за структуриране 

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. 

Широката палитра от проблеми, пряко засягащи живота на младите хора в България 
обхващаща образование, квалификация, достъп и реализация на пазара на труда, 
социално включване и интеграция, равнопоставеност, достъп до здравеопазване, 
конкурентноспособност и кариерно развитие, балансиране на личния и 
професионалния живот, изискват интегрален подход в търсенето на решения, основан 
на конструктивен диалог с тях и видимост на младежите и техните проблеми. 
Тревожните явления, които се наблюдават в обществото – разместена скала на 
ценностите и липса на успешни модели за подражание сред младежите, демографския 
срив и ясната тенденция на намаляване на броя на младите, засилени емиграционни 
нагласи и ясни тенденции в териториалното движение в страната от селото към града 
и от малкия град към мегаполиса водят до застрашително обезлюдяване на цели 
региони в страната. Към това се прибавя и все по-високия дял на отпаднали от 
училищната система, липса на професионална квалификация и слаба популярност на 
възможностите за включване в други форми на професионално обучение и 
образование, в т. ч. и неформално обучение, слаби импулси за активно участие в 
обществени движения и организации, вкл. и синдикати, изправя пред сериозни 
проблеми социалното представяне и включване на младите хора у нас. Тревожната 
тенденция на нарастваща младежка безработица, което се изостря в условията на 
икономическа криза поради липса на практически и трудов опит, несъответствието 
между образованието и реалните потребности на пазара на труда, нежеланието на 
работодателите да инвестират в образование и квалификацията на младите 
работещи, ниските нива на заплащане, несигурните работни места и условия на труд, 
трудния баланс между личен и трудов живот, са все предпоставки за превръщане на 
младите работещи в потенциален ресурс за емигрантските потоци и сивата икономика. 
В България реалната младежка безработица е над два пъти по-висока от 
статистически регистрираната и достига 29,5 на сто, което в абсолютни стойности се 
равнява на 330 хил. младежи. Положението в сектор Земеделие е още по-драматично, 
като се вземе пред вид, че така провежданата селскостопанска политика обезценява 
труда в аграрния сектор: скорошно проучване показа, че в Европа като цяло, заетостта 
в селското стопанство е намаляла с 25 % за по-малко от десет години, с обща загуба 
на 3,7 милиона работни места (Евростат 2010). Този спад в заетостта не е придружен 
от увеличаване на заплатите на работниците в земеделския сектор пропорционално с 
размерите на възнагражденията в други сектори; всъщност доходите—и като 
следствие професионалното ниво в сектора—прогресивно спадат. Недостатъчният 
доход на земеделските стопани е една от основните причини за това, трудът в 
земеделския сектор става все по-непривлекателен, а участието на млади хора 
непрекъснато да намалява. Изследванията показват, че само 7% от фермерите са под 



35 години и че един на всеки пет — 4.5 милиона общо — са на възраст над 65 години 
(Евростат 2009). Най-страшното последствие от икономическата и социалната криза, 
която заля цяла Европа, е съдбата на младите хора. А младежката безработица 
струва на ЕС годишно 100 млд. евро.  

В този тревожен контекст младежката секция на ФНСЗ си поставя стратегическа 
цел да работи за подобряване на качеството на живот и реализация на младите 
хора от земеделието като най-значимия социален капитал за социално-
икономическия просперитет на страната ни. 

За изпълнение на тази стратегическа цел Младежката секция ще работи за: 

• Защита на младите работещи и служители в сектора и подобряване на тяхното 
положение и видимост на работното място 

• Насърчаване на синдикализма и членството в синдиката сред младите 
работещи и служители 

• Извеждане на проблемите и потребностите на младите работещи във всички 
нива на социалния диалог и договаря на клаузи в колективните договори, 
насочени към защита на интересите и задоволяване на специфичните 
потребности на младите хора на ниво бранш и предприятие 

• Повишаване информираността и знанията на младите хора (с особен фокус 
върху работещите в сектор земеделие) за основните граждански и трудови 
права, за да се насърчава и развива гражданската им активност и участие в 
процесите на вземане на решения на регионално и национално равнище 

• Насърчаване на толерантността, солидарността и равнопоставеността между 
половете сред младите и преноса на ценности между поколенията 

• Развиване на дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите 
хора в обществото и активното им присъствие във формалното и неформалното 
образование и обучение, с оглед пълноценна реализация на пазара на труда 

• Ефективно сътрудничество със сектори като образование, трудова заетост, социално 
включване, здравеопазване, конкурентоспособност и др. 

• Изграждане на устойчиви механизми за диалог с държавната администрация за 
съхранение, развитие и инвестиции в младите хора като социален капитал 

• Изграждане, развиване и координиране на мрежа от младежки 
представителства (координатори) на регионално и браншово ниво в сектор 
Земеделие, за да се подпомогне диалога и взаимодействието между младите 
хора в България и страните от Балканския регион и Европейския съюз за 
структурирана и последователна младежка политика 

• Активно участие в дейностите на Младежки Форум XXI век (младежката мрежа 
на КНСБ) и аналогични неправителствени младежки организации за 
повишаване капацитета и солидарността между младите.  

 

За постигане на тези цели Младежката секция на ФНСЗ ще организира своята 
дейност Програма за дейности – в три направления, която включва следните 
дейности: 
  
1. Анализ на социално-икономическото състояние на младите хора, 

ангажирани в сектор земеделие в България, и извеждане на предложения 
за секторна политика по отношение на младите хора и извеждане на 
синдикална политика за младите в браншовите синдикати 



• Оценяване и подобряване на условия на труд и качество на живот на 
младите, работещи в сектора 

• Разясняване и осигуряване на трудови, социални и синдикални права на 
младите 

• Дефиниране на трудови стандарти за достойна работа и достойно 
заплащане – условия на труд и форми на несигурна работа в сектора, 
форми на дискриминация за младите на секторния пазар на труда 

• Стимулиране на образование и обучение в сектор Земеделие – пренос и 
признаване на квалификации и компетентности – достъп до различните 
форми на обучение и образование (средно, висше и неформално) и 
съответствие с потребностите на пазара на труда 

• Определяне на гъвкави форми на заетост за младежите за успешно 
съвместяване на трудовия и личния живот 

• Стимулиране участие на младите в организационния живот на 
структурите на ФНСЗ 

• Развиване и подпомагане на младежко доброволчество 
 
2. Развиване на мрежата на Младежката секция на ФНСЗ и повишаване 
капацитета на участниците в нея 

• Повишаване квалификацията на членовете на секцията чрез 
организиране и участие в работни срещи, семинари, уоркшопове, 
дискусионни форуми по идентифицирани теми от интерес за младите: 

  Индустриални отношения и трудово законодателство 
 Колективно трудово договаряне 
 Здравословни и безопасни условия на труд 
 Комуникационни и презентационни умения 
 Техники на водене на преговори 
 Синдикалното движение в ЕС в контекста на свободно движение 
 Комуникационна стратегия и привличане на нови синдикални 

членове 
 др…… 

 
• Информационна и консултантска подкрепа за личностното, общественото и 

кариерното развитие на младите хора; 
• Организиране и провеждане на кампании, релевантни към синдикалните 

теми от дневния ред на ФНСЗ, КНСБ, ЕФФАТ - конференции, семинари, 
кръгли маси, работни срещи, симпозиуми, форуми, младежки лагери, 
фестивали, концерти, конкурси и др. за проява, дискусии и решаване на 
практически и организационни проблеми, свързани с целите и средствата на 
секцията; 

• Дейности, насочени към подкрепа на младите хора за успешната им трудова 
и житейска реализация; 

• Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество. 
 

3. Разработване на комуникационна стратегия за привличане и работа с 
младите в земеделието  

• сътрудничество  с  аналогични  младежки  организации  или  НПО  в  областта  на 
представяне и защита на интересите на младите в сектора 

• разширяване  на  каналите  за  комуникация  чрез  използване  на  нови  форми  – 
установяване на младежко пространство в интернет страницата на ФНСЗ, други? 
Имайки предвид, че членовете ще бъдат младежи най‐ефективният начин за 
разширяване на организацията е през социалните мрежи. 

• разпространяване на информационни и рекламни материали – брошури, 
листовки и пр. за популяризиране на ФНСЗ и младежката секция 



 
Права и задължения на членовете 
 

1) Права 
 

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

• да участва в управлението на секцията, като избира и бъде избиран в 
Координационния комитет; 

 
• да осъществява контрол върху работата на секцията и Координационния 

комитет; 
 

• да бъде информиран за дейността на секцията; 
 

• да привлича спонсори, 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 партньор; 
 

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

2) Задължения 
 

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

• да съдейства за постигане целите на секцията; 
 

• да внася редовно предвидения в устава членски внос;  
 

• да работи за повишаване капацитета и потенциала на МФНСЗ и издигане на 
неговия обществен авторитет. 
 
 

Потенциални членове на организацията са всички млади хора(до 35 годишна 
възраст), работещи или служители в структури на отрасъл Земеделие  с желание 
за развитие и обогатяване на знанията и опита си, с определен интерес към 
обществена работа, както и перспективни младежи без опит в синдикализма. 
 
 
Финансиране на дейността на Младежката секция 
 

• Главния финансов ресурс следва да е част от идва от бюджета на ФНСЗ  
• Членски внос, който се заплаща веднъж годишно в размер на ....? 
• Може да получава дарения от физически и юридически лица, сключва 

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

• Младежката секция може да образува 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 младежката организация в съществуващи 
проекти. 

 


