
Достойно заплащане и достойни условия на труд за 
всяко работно място!

Годишна асамблея 2022
ВЪВ ВРЕМЕНА НА КРИЗИ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Е СПАСИТЕЛЕН ОТРАСЪЛ

28 - 30 септември 2022 г., хотел „Самоков”, Боровец

#Време е!

ПРОГРАМА
28 септември- сряда 

до 14:00 Пристигане и настаняване на участниците

15:00 - 17:00
Планиране/Провеждане на Браншови срещи – синдикални стратегии и 

предстоящи акции.  (по предварителен график) 
Заседание на Управителния съвет и Браншовите съвети 

19:00 Вечеря  

29 септември - четвъртък

09:30 - 9:40
Откриване на Годишната асамблея и обръщение на  

Председателя към участниците

9:40 - 11:00

Социо-икономически панел: „Време е! – Достойно заплащане и достойни 
условия на труд на всяко работно място” - Работещите бедни в кризите. Какво 
постигнахме с Бюджет 2022 и посланията и исканията ни за Бюджет 2023. 
Солидарни действия.   

Панелисти: Любослав Костов, Тодор Капитанов и браншовите синдикални 
председатели на ФНСЗ

11:00 – 11:30 Кафе-пауза 

11:20 - 13:00

Панел: „За синдиката в бъдеще време - Приемственост и баланс!” Младежки 
политики и инициативи за активно гражданско участие. 
Да обединим усилия и да говорим за нас, за ползите от земеделието, за да ни 
познават и да чуват гласа ни.

Кампанията „Мисли Зелено - Земята го заслужава!”
Мотивиращи говорители: Петър Илчев, Марияна Петрова, Цветанка Динчева.

Инициатива на Младежкия комитет на ФНСЗ

13:00 - 14:30 Обяд 



14:30 – 15:30
Политически панел: Кризи и Демокрация - Доходи и Неравенства.  Социален 
диалог и синдикалния отговор днес.
Основни говорители: Президент КНСБ, Кабинет МЗм, Работодатели 

15:30 - 16:00 Кафе-пауза 

15:30 - 17:30

Панел „Да говорим за трудови права, равнопоставеност и социална 
справедливост.”
Задълбочаващото се социално разслоение и нови социални конфликти, 
нарастваща бедност, засилена миграция, липса на работна ръка, неадекватност 
към пазара на труда на работната сила, тежко демографско и здравословно 
състояние на нацията ни карат „Да отворим очи за жените в земеделието”. 
Мотивиращи говорители: Мария Баръмова, Калина Дренска, Светлана 
Трифоновска. 

Инициатива на Женския комитет на ФНСЗ

19:30 Вечеря 

30 септември - петък

9:30 - 11:30
Провеждане на Браншовите срещи – синдикални стратегии и предстоящи 
акции. (по предварителен график) 
Заседание на Управителния съвет и Браншовите съвети

11:30 -1 2:00 Обобщение, изводи и закриване на Годишната Асамблея

12:00 - 13:30 Обяд 

Отпътуване на участниците

Федерация на независимите синдикати от земеделието
Ул. Владайска №29
1606 София
fnszbg@gmail.com
www.fnsz.org


