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Формирането на синдикална организация започва с това, 
че работниците от едно предприятие/фирма се обединяват за 
постигането на някаква определена цел. След постигането на тази 
цел продължава да действа само една малка група активисти. В 
резултат всеки път, когато възниква остра ситуация, се налага да 
се възстановява това обединение от самото начало. Целта на този 
текст е да се помогне за създаването на устойчиви структури за 
постоянно действащи синдикални организации, защитаващи ин-
тересите на трудещите се - работещи и безработни, младежи и 
пенсионери, студенти и служащи, мъже и жени. Макар синдикал-
ните организации да се различават по професионалната характе-
ристика на своите членове, по обема и размера на предприятията/
фирмите, всички те имат общи черти.

1. Демократическа централизираност - дейността на син-
диката е под контрола на трудещите се. Те избират своите пред-
ставители и имат възможността за тяхното отзоваване. Те участ-
ват във взимането на всички решения, засягащи синдиката.

2. Автономност - синдикатът е организация, която има за 
цел защитата на интересите на трудещите се и само на трудещи-
те се. Синдикатът не зависи от каквито и да било политически 
партии на собственици и работодатели, от самите собственици и 
работодатели, от правителството, доколкото всички те имат свои 
собствени цели, които се различават от целите на синдиката.

3. Откритост - всички събрания, цялата документация и 
всички отчети на синдиката са открити за всички негови члено-
ве.



Ролята на изпълнителния съвет

В постоянно действащия синдикат Изпълнителният съвет 
се избира от членовете на синдиката. В задълженията на Изпъл-
нителния съвет влиза изготвянето на програми за действие на 
синдиката, а именно:

1. Определяне на задачите на синдиката, които се изработ-
ват въз основа на желанията на трудещите се:

2. Разработване на планове за действия, необходими за ре-
ализирането на тези задачи;

3. Привличане в синдиката на нови членове и въвличане на 
трудещите се в синдикална дейност;

4. Постоянно информиране на трудещите се за цялата дей-
ност на синдиката - както на събрания, така и в писмена форма.

1. Поставянето на задачи
Една от функциите на синдиката е формулиране на конкрет-

ни задачи за постигане на целите му. Ясно определените задачи не 
само показва насоката на работата на синдикалната организация, 
но и помага за концентрирането на вниманието върху възловите 
проблеми. Познаването на целите и задачите за тяхното постига-
не позволява да се действа съобразно условията, съобразно съ-
битията и да се влияе върху тяхното развитие, а не просто да се 
реагира на остри ситуации.

Задачите следва да бъдат:
- конкретни
Непример, няма нужда да формулираме задача “повишава-

не безопасността на труда”, а да посочим конкретните мерки за 
гарантиране на безопасността - “да създадем общ работнически 
комитет по техника на безопасността за проучване на недоста-
тъците на работата на отдела за техника по безопасност”; или “да 
накараме ръководството на предприятието да осигури на работ-
ниците защитни очила и работни дрехи”.

- достижими
Нищо не усилва организацията така, както удържаната от 

нея победа и нищо не я ослабва така, както дългият ред неуспехи. 



Затова по-добре да си поставяме по-скромни цели, които могат 
да бъдат постигнати, отколкото някакви грандиозни. Лидерите на 
синдиката трябва да се въздържат от съблазънта да заразят ра-
ботниците с прокарването на такива привлекателни искания като 
рязко повишаване на заплатата, което едва ли може да бъде по-
стигнато лесно.

- подлежащи на контрол
Реализирането на задачата трябва да бъде оформено в по-

редица от етапи, за да може да се прецени дали реално вървим 
към крайната победа. Например, не трябва да формулираме за-
дача от типа “увеличаване броя на представители на синдиката 
в предприятията/фирмите”, а по следния начин: “да се подберат 
осем представители на синдиката от три реални отдела”. Поста-
вянето на определен брой нови представители на синдиката дава 
по-ясна посока на усилията за изпълнение на тази задача.

- да имат фиксиран срок за изпълнение
Необходимо е винаги да се определя срока за изпълнение 

на набелязаните дейности. Например, не трябва да се предлага 
“провеждане на събрание за съгласуване на текста на колектив-
ния трудов договор ежеседмично и да го подготвим като оконча-
телен текст за не повече от 14 седмици”.

Ръководството на синдиката трябва да представи задачите, 
които трябва да се реализират, на общо събрание на работниците 
от предприятието/фирмата, те трябва да обсъдят тези предложе-
ния и с гласуване да решат дали приемат тези задачи или ги от-
хвърлят, да определят приоритетите по степента на тяхната важ-
ност и да ангажират конкретни работници за изпълнението им.

2. Разработване на работен план
След като общото събрание на работниците от дадено 

предприятие/фирма определи с гласуване кои са задачите за из-
пълнение на синдикалната организация и реда на тяхното изпъл-
нение, ръководството на синдикалната организация съставя план 
за осъществяването на тези задачи.

Този план трябва да бъде пътеводител за постигането на 
задачите и да дава отговор на следните въпроси:



- Какво трябва да се прави?
Планът следва да включва пълен списък на задачите, които 

ще се решават.
- Кога?
За всяка задача трябва да бъде посочен срок за изпълне-

ние.
- Кой?
Да се определи отговорникът за изпълнението на всяка за-

дача.
- Къде?
Да се определи къде е най-подходящо да се провеждат съ-

бранията и другите мероприятия.
- Как?
Да се изчислят всички възможности за изпълнение на по-

ставените задачи.

Образец за работен план
Задача: Да се гарантира във всеки цех (отдел) взаимодейст-

вието на поне двама човека, отговорни за информирането на ра-
ботниците от цеха (отдела) за това, как протича подготовката за 
стачка срещу плана за приватизация.

Дейности:
1. Съставяне на схема на предприятието с отбелязване на 

числеността на работниците във всеки отдел (цех) - срок за из-
пълнение - отговорник. 

2. Да се оповести на работниците от предприятието за съ-
брание по повод стачните действия срещу неговата приватизация 
- срок за изпълнение - отговорник. 

3. Да се проведе събранието. Да се привлекат активисти за 
координация на работата - срок за изпълнение - отговорник. 

4. Да се съставят анкети за попълване от работниците - 
срок за изпълнение - отговорник. 

5. Да се разпределят копия от анкетите между активистите 
за тяхното раздаване - срок за изпълнение - отговорник. 

6. Да се съберат попълнените анкети - срок за изпълнение 
- отговорник. 



7. Да се разбере в кои цехове (отдели) няма активисти и да 
се открият по двама във всеки такъв цех - срок за изпълнение - 
отговорник. 

8. Да се състави анализ на отговорите - срок за изпълнение 
- отговорник. 

9. Анализът на отговорите да се раздаде на активистите за 
разпространение по цеховете (отделите) - срок за изпълнение - 
отговорник. 

3. Привличане на активисти към дейността на синдика-
та

Една от най-важните дейности на синдикалната организа-
ция е привличането към синдиката на работници от предприя-
тието и включването им в работата на синдиката. Невъзможно е 
да се осъществят всички задачи на синдиката със силите на шепа 
хора, особено когато става дума за поддържане на връзка между 
всички работници и ръководството на синдиката. Оитът ни е на-
учил на определени тактически методи за привличане на хора в 
синдикалната дейност.

Съвети за привличане на активисти
1. Лична беседа. Нищо не може да замени личната беседа 

- нито писмата, нито уведомленията, нито заявленията по време 
на събрания. 

2. Следва ясно да се формулира какво точно вие молите 
човекът да свърши. Това трябва да бъде конкретно поръчение, 
изпълнението на което не изисква много време. Не разчитайте, 
че хората ще откликнат на някакви неопределени разсъждения за 
работа, чийто край не се вижда.

3. Обръщайте се с молба за някаква конкретна работа, из-
бирайте човека, който добре знае как точно тази работа може да 
бъде свършена - хората най-охотно се захващат за това, което 
най-добре умеят да правят. Дайте на хората да изберат, какво биха 
искали да вършат за синдиката.

4. Обяснете на хората по някакакъв начин, че тяхната ра-
бота за синдиката ще подпомогне реализирането на задачата като 



цяло. Хората искат да знаят в какво участват и работят най-добре, 
когато знаят, че това е нужно на околните.

5. Поощрявайте хората да задават въпроси, особено ако те 
за пръв път се захващат с някаква работа.

6. Следете за изпълнението на възложената работа. Прове-
рете как човекът се е справил с това, което е обещал да свърши. 
Това ще го убеди във важността на неговото задължение и ще му 
помогне на ранен етап да се справи с допускането на грешки при 
неговото изпълнение.

7. Отнасяйте се към своята работа с ентусиазъм. Не се сте-
снявайте да се обръщате за помощ. Създаването на силен синди-
кат изисква съвместни усилия и взаимопомощ. Хората искат да 
бъдат съпричастни към някое важно дело, да внесат своя дял в 
неговото изпълнение.

Три съвета за поддържането на активност
1. Изразяване на благодарност. Хората трябв ада знаят, че 

те губят своето време и сили за важна работа и че техните усилия 
се забелязват и оценяват. Ръководителите на синдикалната орга-
низация могат да изразят своята признателност дори и с елемен-
тарна благодарствена бележка; могат да я изразят публично, на 
събрание; да споменат името на човека във вестника, бюлетина 
или в специална листовка на синдиката; да напишат специално 
благодарствено писмо.

2. Доставете на хората някакво дребно удоволствие. Напра-
вете мероприятие, сближаващо хорат; привлечете към дейността 
на профсъюза членовете на техните семейства.

3. Мероприятията трябва да бъдат кратки. Помнете, че хо-
рата са заети. Събранията в никакъв случай не бива да бъдат пре-
калено дълги и не следва да се организират твърде често, иначе 
хората няма да искат да ги посещават.

4. Информационната работа
Четвъртата важна функция на синдикалната организация 

е постоянното информиране на работниците от предприятието 
за това какво прави синдиката. Този информационен процес об-



хваща две направления: ръководството на синдиката се грижи за 
осведомяването на работниците за дейността на синдиката и в 
същото време работниците съобщават на ръководството на син-
диката за своите задължения и наблюдения; за хода на работата в 
производството. Тези двустранни връзки се осъществяват по ня-
колко пътеки:

1. На събранията на синдиката;
2. С листовки, бюлетини и вестници;
3. Чрез лични беседи



Ролята на представителите на Синдиката
по места

За да създаде здрава синдикална структура, синдикалното 
ръководство трябва да си осигури опората и подкрепата на пред-
ставители по места - в цеховете на предприятията (отделите на 
учрежденията).

Тези представители трябв ада бъдат избрани от работни-
ците на даденото предприятие/учреждение (от цеховете или от-
делите).  Съотношението между броя на работниците и предста-
вителите насиндиката трябва да бъде в примерно съотношение 
10:1. Създаването на мрежа представители по цехове (отдели) е 
важно по няколко причини.

1. Отговори на въпроси от страна на работниците. В задъл-
жението на представителите на синдиката в цеха (отдела) влизат 
личните беседи с работниците, разясняване на дейността на син-
диката. У хората възникват различни въпроси и съмнения, които 
може да се изяснят единствено чрез лични контакти.

2. Разпространение на писмени материали. Най-често това 
е трудна работа - да разпространиш листовки и вестници сред 
група хора. В задълженията на представителите на синдиката в 
цеха (отдела) влиза снабдяването на неговите работници с лис-
товки и вестници, издавани от синдиката.

3. Осведомяване на предствителя на синдиката. За да води 
разяснителна работа със своите другари по работно място, пред-
ставителят на синдиката трябв да намира време за самоподго-
товка и за получаване на необходимата информация. За това той 
трябва да посещава събранията на синдиката и неговите просвет-
ни дейности.

4. Представителство на интересите на работниците. Пред-
ставителят на синдиката в цеха (отдела) е задължен да обслужва 
работниците от своя цех (отдел) - имено работниците, а не ръко-
водителите на предприятието и не техните работодателски поли-
тически партии. Ако у работника възникне накакъв проблем или 
трудност, той трябва да има възможност да се обърне с него към 
представителя на синдиката в цеха (отдела) - както за съвет, така 



и за защита при неговите отношения с началството.
5. Разширяване на правата на трудещите се. Ако синдика-

тът има колективен трудов договор или ако става дума за правата 
на трудещите се, гарантирани по закон, представителят на синди-
ката в цеха (отдела) трябва да знае с какви точно права разполага 
работникът. Ако ръководството на предприятието (учреждение-
то) нарушава правата на обикновения работник или на група ра-
ботници, то представителят на синдиката трябва да протестира в 
тяхна защита.

6. Привличане в синдиката на нови членове. Влиятелността 
на синдиката в крайна сметка зависи от подкрепата на трудещите 
се и основно направление на тази подкрепа е влизането в синди-
ката. Ръководството на предприятието признава силата на синди-
ката, ако трудещите се дружно го подкрепят. В задълженията на 
представителите на синдиката влиза разширяването на състава 
на синдикалните организации и, в частност, беседи с работниците 
от цеха (отдела) за техните опасения и съмнения относно встъ-
пването в синдиката/

И така, представителят на синдиката е най-важната фигу-
ра в работническото движение. Чрез него се осъществява връзка-
та между ръководството на синдиката и трудещите се, имено от 
представителя на синдиката в цеха (отдела) зависи стабилността 
на синдиката, неговата връзка с трудещите се и жизнеспособност-
та на синдикалните структури.



Синдикални събрания

Успехът на събранието се определя от съблюдаването на 
няколко правила.

1. Необходимо е ясно да бъде формулирана целта на събра-
нието. Много е важно всяко събрание да има определена цел - а 
имено, какво следва да реши, да приеме и какво ще бъде постиг-
нато с това решение. За да дойдат хората на събранието, те трябва 
да чувстват необходимостта от своето присъствие, вследствие на 
важността на въпросите, които събранието поставя. 

2. Дневен ред на събранието. Синдикалната организация 
подготвя предварително дневния ред на събранието, който тряб-
ва да включва основните въпроси, подлежащи на обсъждане.

Примерен Дневен ред за събрание
17.00 – Начало на събранието. Встъпителни думи - съоб-

щение за дневния ред. Кратко съобщение за дневния ред от пре-
дишното събрание. 

17.10 – Съобщение за преговорите на ОРСС с ръковод-
ството на предприятието по въпроса за финансовата отчетност 
на предприятието. 

17.20 – Обсъждане на възможните акции на ОРСС по по-
вод тази отчетност, сигнализиране на съда; Колективно обръще-
ние до ръководството на предприятието; Отправяне на делегация 
на ОРСС в министерството; Преустановяване на работа; Продъл-
жаване на преговорите с ръководството на предприятието. 

17.45 – Гласуване по повод на предложените акции. 
17.55 – Изказване на желаещи по общи въпроси.
18.10 – Закриване на събранието.
3. Определяне на времето и мястото за провеждане на съ-

бранието. Събранието трябва да бъде непродължително, то тряб-
ва да започва и да завършва в установеното време. Ако събрани-
ето се разтегне няколко часа, само малка част от присъстващите 
ще дочакат неговия край.

4. Съобщението за събранието трябва да съответства на 
неговото съдържание. Съобщението за събранието трябва да бъде 
направено по най-различни начини - разпространение на бюлетин 



или листовка, в която е указано мястото и времето за провеждане 
на събранието; председателят на синдикалната организация може 
да разпространи съобщението за събранието устно на всеки един 
поотделно или да информира синдикалните представители по це-
ховете (отделите). В съобщението трябва да се укаже основната 
цел на събранието.

Ето примерен образец на съобщение за събрание.

СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИЯ РА-
БОТНИЧЕСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ

Тема: Нашето право да бъдем информирани по основните 
въпроси на финансовото положение на предприятието. Събрани-
ето ще се състои на 17 май от 17 до 18 часа на адрес: улица, номер, 
зала/стая. Каним Ви да вземете участие в изработването на реше-
ние за акции на синдиката по важния въпрос, на който е посвете-
но събранието

5. Условия за висока посещаемост на събранието. Събра-
нието следва да се провежда така, че хората да го посещават с же-
лания. Председателят може да предложи на присъстващите преди 
началото на обсъжданията основни правила за водене на събра-
нието. например:

- продължителност на изказванията - не повече от 3 мину-
ти (следва да се определи човек, който да следи регламента);

- никой да не се изказва повторно по даден въпрос, докато 
не се изкажат за първи път всички желаещи. Съобщете на всеки 
изказващ се поредността на изказванията и му напомнете, за как-
во иска да се изкаже.

6. Изработване на правила за водене на събранията. Съ-
бранията на членовете на синдиката трябва да се провеждат по 
правила, гарантиращи вземане на решение по пътя на демократи-
зма и чрез спазване на ред. След като правилата са установени, те 
трябва да бъдат сведени до знанието на членовете на синдиката в 
писмен вид.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работническият синдикат, контролиран от трудещите се, е 
съществена съставна част от гражданското обществото. Действе-
ният, способен на бърз отклик, синдикат съществува, зада отсто-
ява интересите на работниците като класа, да осъществява тази 
функция във всяко предприятие, а също и в обществото като цяло. 
Чрез синдиката работниците участват във вземането на жизне-
но важни свои класови интереси. Техните решения заздравяват 
обществото, намаляват възможността за експлоатация от страна 
на работодателите, способстват за увеличаване на заплатите и на 
социалните привилегии на трудещите се, подобряват качеството 
на живот. 

Общият работнически синдикален съюз не е вълшебна 
пръчица. Той е силен само с единството на работниците и само 
това единство може да гарантира създаването на едно демокра-
тично общество, построено на принципите на плановата иконо-
мика и социализма.





ОБЩ РАБОТНИЧЕСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ


