
Сътрудничество между синдикалните организации 
на НСФЕБ по сектори 

 
Ние имаме проблеми, защото всеки живее и прави нещата в собствения си 

свят, в собственото си гнездо  и много рядко комуникира с другите „гнезда”, 
обикновено  разчитаме  Ръководството на федерацията да събира и да обобщава 
информацията… Това ДА, но защо не и другото ?!... 

Ние ще заспим – всеки в своето „гнездо”, ако не се събудим от случващото 
се в бранша Енергетика, от неспирния поток на абсурдни иновационни решения, 
разбира се отново не в полза на работещите, нито на потребителите... Нямаме 
право на това, както нямаме право да приспиваме и другите около и зад нас, та 
нали сме и трябва да бъдем техния Будилник. 

Не бива да се притесняваме нито от думите си, нито от делата си. 
Синдикализмът не е дейност „на парче” или еднократен акт. Синдикализмът 

е и  трябва да бъде действие, глагол, неспиране.  
Синдикализмът- всеки с всички. 
Синдикализмът в моята организация, в моята федерация – колективен сеанс 

на сдружаване.Истинска човешка комуникация с дъх на заедност. 
Синдикализмът не бива да излиза в отпуск, нито да заспива, нито да 

кротува… 
 

Затова препоръчвам незабавно:  
1. Докладвайте интересни новини на страницата на сайта: www.nsfeb.оrg, 

както и страницата синдикални коментари от „синдикални новини”. 
2. Копия на всички документи, касаещи и засягащи правата на синдикалните 

ни членове, изпращайте до  ръководството на НСФЕБ.  
3. Не очаквайте нещата просто да се случват, ако вие не ги инициирате. Без 

вашата подкрепа няма как да знаем къде, какво и как се или не се случва.  
4. Следете сайта на федерацията и го разпространявайте сред своите близки и 

приятели, партньори. 
5. Организирайте синдикалната си дейност в партньорство с регионалните 

структури на КНСБ, поканете техни представители на вашите мероприятия 
и празници. 

6. Организирайте кръгли маси и семинари за екипите на синдикалните 
ръководства и на други структури, защо не и браншове.Не спирайте да 
обменяте опит и да споделяте добрите и  не до там добри практики. 

7. Не забравяйте да свързвате своята организация със събитията , 
организирани и инициирани от НСФЕБ и от КНСБ. 

8.  Мислете за дейностите на  Федерацията и Конфедерацията  като за 
дейностите от Къщата, в която се стремим да имаме и спокойствие, и уют, и 
сигурност. 

9. Обявявайте вашите събития на www.nsfeb.org,  изпращайте снимков 
материал за всичко, което правите.  СПОДЕЛЕТЕ ! 

10.  Помогнете за синдикализацията , като привличате нови членове, 
обяснявайки им разликите, предимствата, закрилата, която ще получат при 
нас. 



11.  Имайте фиксирани конкретни дейности, срокове и отговорници, включете 
повече синдикалисти в  задачите и изпълнението им, в мероприятията, в 
даването и обсъждането на предложения. 

12.  Организирайте публични изяви, ангажирайте медии и общественици с 
казусите, които ви занимават. Не забравяйте да съгласувате с регионалните 
координатори и ръководството на федерацията! 

13.  Имайте лист с всички препоръки от НСФЕБ и координирайте дейностите 
си. Ползвайте закупените  книги и наръчници, оставете ги на видно и 
достъпно място, за да се ползват от всички синдикални членове. 

14. Помогнете НСФЕБ  да стане известна  и с още по-добър авторитет  – 
опитайте се да получите признание от синдикалните ни членове, от 
обществеността, именно тогава нашата федерация  ще бъде уважавана.  

15. Организирайте интересни мероприятия, афиширайте ги и не свеждайте 
всичко до провеждането на празнични банкети. 

16.  Изпращайте представители от вашите организации на всички събития, 
организирани от НСФЕБ и КНСБ, от регионалните представителства, от 
обществени такива. 

17.  Изпращайте дарения на нуждаещи се, посетете ги в дома им, поговорете с 
тях, обадете им се …Съгласувайте разходите с ръководството на СО, 
протоколирайте и водете отчетност . 

18.  Публикувайте проведените мероприятия и участия в обществени 
мероприятия и дебати в местните медии, като по този начин привлечете и 
обществен интерес. 

19.  Направете дейността на НСФЕБ интересна и креативна, като нито за миг не 
забравяте , че тя е и трябва да бъде ориентирана към Човека – с неговите 
права, потребности, очаквания…  

20. Поддържайте информираност чрез инфотаблата по места, не ги 
пренебрегвайте като отживелица, хората са свикнали да минават и да търсят 
нова информация. При възможност направете блог за  дейността на СО и 
публикувайте с много снимки. Позволете хората да виждат какво се случва. 

21. Правете обучения в и чрез НСФЕБ и КНСБ, ползвайте договорените 
безплатни програми за това. Квалифицирайте се, не спирайте да се 
развивате... 

……………………………………. 
 

Спирам до тук, за да дам възможност на всички вас да допишете 
препоръките и стремежът  ни да бъде „доброто да става още по-добро”, а ние , 
синдикалните лидери, да не забравяме, че ще ни разпознават по делата . 
Достойнството на човека  - човек ще оцени. 
 
РОСА СОКОЛОВА  - Зам. Председател НСФЕБ - КНСБ 


