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Като отчитаме спецификата на проблемите и потребностите на гражданите на 
Европа, живеещи в селските райони и занимаващи се със земеделие, свързани 
с дефицита на социално-осигурителните им права; 

Като си даваме сметка за различията в национални системи за социална 
сигурност на европейските страни, които са плод на историческо и демографско 
развитие, на различни социално-икономически и институционални уредби в 
отделните общества; 
 
Като отчитаме, че нормативните разпоредби на ЕС в областта на социалната 
сигурност не заместват националните системи с една общоевропейска система;  

Като осъзнаваме, че Общата осигурителна система в отделните държави не 
отчита специфичните характеристики на отрасъла;  

Като вземаме предвид направеният сравнителен анализ на социално-
осигурителни схеми в различните страни – партньорки и отчитаме че, 
проблемите, свързани със социалното сигуряване и социалната защита на 
работещите в селското стопанство лица са много сходни и решенията за 
тяхната социална защита в законодателствата на държавите зависят до голяма 
степен от организацията на дейността в този специфичен отрасъл;  
 
Водени от една обща цел за  подобряване и гарантиране социалната защита на 
работещите в сектор Земеделие чрез специфичните форми на социалния 
диалог, се обединяваме  и настояваме за: 

• Ясна и съгласувана общностна европейска социална политика; 
• Европейските и националните секторни социални партньори да включат 

в своя дневен ред темата за социалната сигурност  на работещите в 
отрасъл Земеделие и да продължат да следят и анализират състоянието 
на отделните социално-осигурителни системи; 

• Нерегистрираната заетост в сектор Земеделие, социалното осигуряване 
на сезонните работници  и схемата за безработица да се разискват на 
европейско ниво; 
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• Законодателни промени на национално и европейско ниво за по-пълен 
обхват на земеделските производители в социално-осигурителните 
системи; 

• Основните права и задължения на земеделските производители трябва 
да бъдат същите както за останалите групи осигурени лица –  наети 
лица, самостоятелно заети лица, работещи по граждански договори,  
свободни професии; 

• Общото социалноосигурителното законодателство, там където не 
съществуват специфични схеми за осигуряване на земеделските 
производители, трябва да предвиди по-гъвкави условия за отпускане на 
обезщетения за определени социални рискове (обезщетения за 
безработица, обезщетения за трудови злополуки и професионални 
заболявания и др.); 

• Адекватност на размера на пенсиите на земеделските производители; 
• Максимална прозрачност на трудовите и осигурителните отношения в 

заетостта в селското стопанство; 
• Развиване на информационни кампании и обучителни мерки сред 

работещите в сектора за социално-осигурителните им права и достъпа 
им до тях; 

• Насърчаване на транснационални мерки за ползване на добрите 
практики в тази област и развиване на социалната защита в сектора; 

• Баланс и равнопоставеност в Общата селскостопанска политика с оглед 
на социалната сигурност на работещите и фермерите в сектора.  
 

 

 

Този заключителен документ ще бъде представен на Европейските 
секторни социални партньори от Земеделието и на всички заинтересовани 
страни на национално и европейско равнище.   


