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 ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ VS/2013/001/0407 
„НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В НОВИТЕ 

СТРАНИ-ЧЛЕНКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕКТОРНИ СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ 
СХЕМИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА БОРБА С НЕСИГУРНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА, 

БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” 
 

„За по-добро социално осигуряване в Селското стопанство чрез 
ефективен социален диалог” 
Европейска конференция 

Експозе на Светла Василева, председател на ФНСЗ  

Уважаеми участници и гости,   
 
Добре дошли на Заключителната европейска конференция „ За по – 
добро социално осигуряване в Селското стопанство  чрез 
ефективен социален диалог , която провеждаме в рамките на 
европейския проект VS/2013 /001 /0407 

„Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие  в новите 
страни –членки за разработване на секторни социално –осигурителни 
схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, 
бедността и социалното изключване” с финансовата подкрепа на 
Европейската комисия и изпълняван в партньорство с Европейската 
федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм, ЕФФАТ, 
секторните синдикални организации от Германия ,Франция ,Италия, 
Дания, Македония, Румъния, Словения, Чехия и работодателската  
организация от България – АЗПБ, с която Федерацията на независимите 
синдикати от земеделието води активен социален диалог.  
 
Конференцията има за цел да даде принос в обществения дебат за 
предизвикателствата, пред които са изправени социално-осигурителните 
системи с фокус върху селското стопанство, да потвърди необходимостта 
от ангажимент за социална солидарност, да предостави платформа за 
информираност и дискусия за ефективността и възможностите на 
социалните партньори в сектора да генерират решения и насърчават 
прилагането на по-добри схеми за социална защита в Земеделието чрез 
общи съгласувани действия. 
Опирайки се на резултатите от своята работата по проекта, партньорите, 
заедно с ключови играчи на национално и европейско ниво, ще обсъдят 
иновативни възможности за подобряване на социалната сигурност на 
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работещите в сектора чрез специфични секторни социално-осигурителни 
схеми в светлината на социалния диалог, ще предложат политически 
документ за подобряване на социалната сигурност в отрасъла.  
Наши гости са: 
Д-р Хасан Адемов – депутат от българското народно събрание, ....  
Г-жа Марина Бракалова – Зам. Министър в МЗХ 
Г-жа Петя Малакова– МТСП, Трудово право и социално-осигурителни 
отношения 
Г-н Бисер Петков – директор на Националния осигурителен институт,  
Борислав Димчев – Национална агенция по приходите 
Г-н Чавдар Христов – Вицепрезидент на КНСБ,  
Ася Гонева – Изп. Секретар на КНСБ по социално осигуряване, 
Бруно Ванони – Президент на ЕФФАТ, 
Арнд Спан – Генерален секретар на ЕФФАТ, сектор Земеделие, 
Вели-Мати Рекола – Председател на работодателлската организация в 
земеделието във Финландия и председател на Европейския секторен 
комитет по социален диалог, 
Венцислав Върбанов – Председател АЗПБ,  
 
Председателите на синдикалните федерации от земеделие и храни:  
Агросиндикат, Македония – Живко Даневски, 
КЖИ, Словения – Мариян Виндич,  
АСО -...Чехия – Бохумир Дуфек 
АЛПАА, Италия – Луиджи Ротела –  
ППДив, Хърватска – Шимо Орешкович 
ППДив, Черна Гора – Велко Баошич 
ССС, Сърбия – Миодраг Брадунич 
ИГБАУ, Германия – Томас Хентшел, директор на ПЕКО Институт 
Синдикалисти и експерти от Франция, Италия, Македония и Германия, 
Анелия Начева – КТ „Подкрепа” 
Елисавета Пъндева – Асоциация Биоселена 
Светлана Боянова – Институт по агростратегии и иновации,  
Браншовите синдикални председатели от ФНСЗ.  
  
Уважаеми гост , Уважаеми дами и господа, 
 
Всяка страна в преход се сблъсква с множество трудности от 
икономическо, социално и финансово естество. Когато се осъществяват 
реформи, особено във всички сфери на икономиката и социалния живот, 
това неминуемo се отразява на жизнения стандарт на населението. 
Реформите  на трудовото законодателство и на трудовия пазар, предприети 
през последните години в редица европейски страни, често водеха до 
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голяма нестабилност и несигурност в трудовия свят, като създаваха 
илюзията,че това ще доведе до по-голяма конкурентноспособност.  
В  страните, в които тези реформи бяха направени без участието на 
организациите на работниците,  доведоха до нарастване на безработните 
и неравенство при третирането на работниците, до намаляване защитите на 
социалните права. Неизмерима е социалната цена, която платиха 
работниците и служителите в годините на преход и преструктуриране. От 
сигурна заетост и гарантирани пенсии милиони хора попаднаха под прага 
на бедността - над 93 милиона в Европа  живеят под прага на бедността.  
Реформите не отминаха и сектор Земеделие. В редица европейски страни 
години наред сектор Земеделие е в процес на преструктуриране, в период 
на кризисни ситуации и бюджетни ограничения, последвани от 
непрекъснати промени на работната среда.  
Нарушаването на социалните и граждански права на работещите в сектора 
крие сериозни рискове за тяхното и на техните семейства благосъстояние; 
генерира сериозни пропуски в системите за социална сигурност; води до 
висока безработица, а от там и до обезлюдяване на селските райони.  
Каквито и промени  да се извършват в отрасъл селско стопанство, секторът 
си остава известен с непривлекателни работни места, неблагоприятни 
условия на труд, ниски доходи, нискоквалифицирана и слабо мотивирана 
работна сила, както и със сезонен характер „несигурна” работа и съвсем 
естествено -  всичко това води до слабо покритие от системите за социална 
сигурност.  
Българското правителство, в лицето на управляващите  отрасъл “Селско 
стопанство“, както  и представителите на законодателната власт, са в дълг 
към работещите в отрасъла, тъй като в годините на прехода, при 
безотговорното провеждане на аграрната реформа не предприеха 
своевременно адекватни действия за осигуряване на ефективна 
защита за хората, работещи в отрасъла. Не успяха да приложат защитни 
механизми за мащабната безработица, която ги връхлетя, за компенсацията 
на изгубения трудов стаж и ниските пенсии на десетките хиляди, останали 
без работа. Общоизвестен факт е, че работещите в селското стопанство 
платиха най-високата социална цена в годините на прехода при така 
приложената ликвидация на земеделските структури със законов акт. 
Очакванията, че тези пропуски ще се коригират с времето и чрез 
механизмите на пазарната икономика не само не се оправдаха, но и 
задълбочиха несправедливостта по отношение на работещите в сектора, 
както и ерозират социалната кохезия в обществените пластове в разреза 
селски райони/градски центрове, индустрия/селско стопанство/услуги. 
Тези пропуски  изискват отговорна политика от всички заинтересовани 
страни и ключови играчи, затова, ако и днес не бъдат взети адекватни 
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мерки, то утре със сигурност ще е късно. Защото гарантираната  социална 
защита е от ключово значение за успешното развитие на едно общество. 
Няколко са причините да реализираме този проект като водеща 
организация:  

1. Посочените остри, от жизнено важно значение, нерешени за 
работещите в земеделието проблеми. 

2. Опитът на партньорството ни с нашите секторни синдикални 
организации от Европейската федерация земеделие, храни и туризъм 
в областта на социалния диалог и индустриалните отношения в 
селското стопанство, видяните проблеми и дефинираните 
приоритети, ни задължават да продължим нашата работа с този 
проект за мобилизиране на гражданската и социална енергия за 
преодоляване на предизвикателствата в областта на социалната 
сигурност. 

3. Освен това, партньорството ни разполага с предварителна 
информация и достатъчно опит за съществуващи добри практики в 
развиването на допълнителни схеми за социална защита, 
съществуващи в някои от старите страни-членки, като в Германия 
Франция, Италия и пр., които в периода на проекта бяха проучени в 
диалог между социалните партньори и популяризирани.  
 

Целта ни бе да проучим и анализираме ситуацията на системите  за 
социална сигурност в няколко държави-членки на ЕС и една страна-
кандидатка със специален фокус върху сектора на земеделието - сектор, в 
който работещите и заетите страдат от дефицит на социалноосигурителни 
права.  
Системите за социална защита, създадени в рамките на Европейския съюз 
имат една висша цел – да защитават гражданите от бедност в резултат 
на безработица, загуба на работни места след преструктуриране или 
други икономически ограничения, при пенсиониране,  при влошено 
здравословно състояние и инвалидност, в случай  на изпълняване на 
родителските отговорности, при старост или загуба на родител. Освен 
това те гарантират достъп до жизненоважни услуги за осигуряване на 
достойно качество на живот, права на свободно движение, 
недискриминация и равнопоставеност и интеграция в обществото. 
В компетенциите на държавите-членки е отговорността за организацията и 
финансирането на системите за социална защита. Въпреки това ЕС има 
специфична роля в регулирането, чрез прилагане на отворения метод на 
координация, така щото гражданите да имат гарантирана защита по 
отношение на социалната сигурност. 
В някои държави земеделските производители (фермерите)  са обхванати 
от специални социалноосигурителни схеми, понякога заедно с всички 
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останали работници, които работят в селското стопанство, в други случаи 
има специални условия (формални или неформални), които се отнасят до 
земеделските производители в общата социално-осигурителна система. 
Специално внимание, обаче, и в двата случая заслужава пенсионното 
осигуряване на тези лица. 
Разнообразието от системи в Европейския съюз показва, че съществува 
значителен потенциал за взаимодействие. 
Проблемите, свързани със социалната защита, в т.ч. социалното 
осигуряване на работещите в селското стопанство лица, в общи линии,  са 
много сходни и решенията за подобряване на техните права и по-добрата 
адекватност на социалните плащания (обезщетения, помощи, пенсии и 
здравни услуги) в законодателствата на държавите зависят до голяма 
степен от организацията на дейността в този специфичен отрасъл. 
Водени от поставените цели на проекта бе реализирано проучване, 
популяризиране и разработване на сравнителен анализ на системите за 
социална сигурност на работещите в земеделието в деветте европейски 
държави, включени в рамките на проекта. Анализът е изработен на база на 
подготвените национални доклади - характеристиките на  системите и 
данните, с които разполагаме както и от проведените три регионални 
работни срещи в дискусии и диалог между организациите партньорки. 
Необходимо е да отбележим повишеният  интерес относно предоставената 
информация за добрите практики в областта на социално – осигурителните 
схеми  от старите страни членки на ЕС, активното участие  както от страна 
на синдикатите, така и от страна на работодателските организации  и 
зачитането  на изпълнителната власт в отделните държави. 
Участниците в проекта отбелязаха ниското ниво на познания на 
работещите не само в областта на европейските решения относно 
социалното осигуряване, но и непознаване  на националните социално 
осигурителни схеми. Кещяща и растяща е нуждата от информация за 
социалните права на работещите в селското стопанство, трудовите и 
осигурителните отношения. Необходими са информационни кампании и 
обучителни мерки  сред работещите. 
Добрите примери на полезни практики бяха детайлно представени на 
участниците в регионалните работни срещи и послужиха като отправна 
точка в разработването на Националните планове за действия, обобщени в 
следващия продукт от работа на партньорите в проекта, а именно 
Транснационалната  брошура.  
Брошурата е разработена в продължение на работата от проведеното 
изследване на ситуацията на социалното осигуряване в сектор Земеделие в 
деветте страни-партньорки по проекта, споделените опит, практики, и 
проблеми между партньорите. 
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 Обобщената информация, която предоставя брошурата, за добрите 
практики в областта на допълнителните/специфични секторни схеми за 
социално осигуряване, вярваме че   ще  насърчат социалните партньори в 
сектора да подхождат проактивно и в диалог в решаването на проблемите в 
земеделието в ситуации на кризи, структурни промени и финансова 
несигурност. Мястото и значението на социалният диалог в този процес е 
задълбочено представено в двата му аспекта – на национално и европейско 
ниво - и има за цел да провокира активно участие и ангажимент на 
социалните партньори във формирането на социалната реалност. 
Активният социален диалог в старите страни–членки на ЕС се осъществява 
под формата на двустранно сътрудничество. 
Системата за социална сигурност в Австрия, Белгия, Дания, Германия, 
Италия, Финландия минава през добре формиран  социален диалог на 
социалните партньори в сектора. Ангажираността им за разширяване на 
социално-осигурителните права на работещите в земеделието става чрез 
колективното договаряне и многобройни двустранни споразумения за 
покриване на отделни социални рискове. Добрите практики в тази насока 
следва да бъдат успешно възприети, усъвършенствани и прилагани в 
националните социално-осигурителните системи в  новите страни – членки 
на ЕС. 
Познаването на опита на деветте държави, в които има специфични 
секторни схеми за работещите в сектор Земеделие е  много добра и 
полезна основа, на базата на която могат да се вземат социално отговорни 
решения и да се генерират законодателни инициативи поне на национално 
ниво, особено в новите страни-членки  и страни-кандидатки, участващи в 
настоящия проект. В процеса на работата ни днес ще предложим  и 
обсъдим общ политически документ на партньорите за подобряване на 
достъпа и покритието до социално осигуряване в този изключително важен 
отрасъл чрез усилия за изграждане на адекватни социално-осигурителни 
конструкции, основани на взаимодействието между всички ключови 
парньори – социални партньори и държава.  
Повишаването на качеството и потенциала на работниците и служителите 
от земеделието, с цел достигане на равнища на по-добра заетост, доходи и 
мотивация, не може да стане без наличието на социална закрила, 
гарантирана социална обезпеченост на работещите и задълбочено 
обсъждане със социалните партньори. 
 
Резултатите от нашата съвместна работа - Брошурата, заедно с 
Аналитичната студия, които показват ситуацията, проблемите и 
възможните решения за подобряване социалната защита на лицата, които 
работят в сектор Земеделие - ще бъдат широко представени пред 
обществеността и европейските институции, които имат отношение по 
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засегнатите въпроси и участват активно в процеса на европейския секторен 
социален диалог и вземане на решения.  
Изказваме нашата дълбока благодарност към  всички наши  партньори - 
експерти и участници, които се включиха в дискусията и предоставиха 
необходимата информация, своя собствен принос и предложения, за да се 
разработят двата материала – Брошурата и Аналитичната студия - 
резултати от съвместната ни работа по проекта.  
 
Завършам с нашата твърда убеденост, че мерките за социална защита на 
работещите в Земеделието не търпят повече отлагане и затова сме уверени, 
че този проект ще бъде продължен и от сродните ни синдикални  
организации, особено от новите страни–членки и кандидат–членки, в 
помощ за преодоляване на предизвикателствата в областта на социалната 
сигурност на работещите граждани. 

 
Пожелавам успешна и ползотворяща работа на конференцията! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


