
 

 

 
ДО 
Г- ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 
МИНИСТЪР 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СОФИЯ 
 
 
 

Уважаема Г-жо Министър Танева, 
 

Обръщаме се към Вас с молба за подкрепа в общите ни действия да направим общата 
селскостопанска политика ефективна, справедлива и социална.  
Предстоящите дни и месеци са решаващи за бъдещето на селскостопанския сектор, към 
който всички имаме грижа и отговорност. Без съмнение най-голямо внимание заслужават 
работещите хора в сектора –фермери и наети работници. 

Ковид-19 безпощадно ни напомни колко чуплива и стратегически важна е общата ни 
земеделска система. В тези тежки времена, наред с изпитанието на хранителната сигурност в 
Европа, всички осъзнаха, че работниците в земеделието и по хранителната верига са от 
жизнена, критична важност за обществото. 
Последваха редица документи на Европейския парламент и Европейската комисия с декла-
рирано внимание за „важността на земеделските работници и тези в хранителната промиш-
леност (Резолюция на ЕП/19.06.202 за защита на сезонните работници в условия на Ковид 
19,  стратегията „От фермата до вилицата”, Насоки на Европейската комисия за сезонни-
те работници) и  ангажимент „да се смекчат социално-икономическите последици, засягащи 
хранителната верига, както и да се гарантира спазването на основните принципи, залегна-
ли в Европейския стълб на социалните права.  
 
Секторът на селското стопанство в ЕС е традиционно известен с ниските заплати, висок про-
цент на трудови злополуки и заболявания, тежки експлоататорски практики към огромен дял 
работници, особено мигранти и сезонни работници както от ЕС, така и от трети страни, тежки 
и неприемливи условия на живот. Селскостопанските работници  нямат достъп до прог-
рами за обучение и преквалификация, а достъпът им до контрол по БЗР, информация 
или подкрепа от страна на синдикатите е силно ограничен. Всичко това описва мрачната, 
но действителна картина на селскостопанските работници в много страни, които стават жерт-
ва на ширеща се експлоатация, включително престъпни практики и форми на съвременно 
робство. Една немалка част от тях са наши съграждани - български сезонни работници. 
Тази ситуация обслужва социалния дъмпинг и липсата на социален прогрес. А това засяга 
всички по веригата  – и работници, и фермери, и потребители. 
Недостигът на работна ръка в селското стопанство днес както в Европа така и у нас  не е 
само резултат на ограниченията в придвижването, но преди всичко е следствие от неприем-
ливите условия на труд и живот, които характеризират селскостопанския сектор. Настоя-
щата пандемия хвърли още светлина върху тези печални факти. Недостигът може да бъде 
преодолян с насочени мерки за легални, сигурни и устойчиви работни места. 
Затова и напомняме позицията на двамата комисари (по социалната и аграрната политики) 
Николас Шмит и Януш Войчеховски: включването на трудовите стандарти в ОСП може да 
реши сериозните и от години трупани проблеми с работниците в земеделието.  
Нека да погледнем към нашата българска реалност. Всички анализи у нас сочат, че 
подпомагането в отрасъла с европейски средства, национални схеми и доплащания в 
периода след 2004 г., възлизащо на сериозния финансов ресурс от по около7,5 милиарда 
евро на програмен период, не успя да преодолее основни недостатъци в българското 
земеделие  и най вече отражението им в структурата на стопанставата, заетост и доходи. 

Един от най-ниските проценти на наета работна ръка в сектор селско 



 

 

стопанство е в България едва 3 % от общо наетите за страната, а средната работна заплата 
е най-ниска в Европа. Положителна тенденция бележи ръста на броя на земеделските 
стопанства  в годините от 2015 насам, които се възползват от признатите разходи за труд над 
определените средства над тавана на плащанията, благодарение на което тази част от 
легалната и видима наета работна ръка е по-добре платена. 
 
Днес пандемията и амбициозните цели дават шансна ЕС дапреосмисли модела на селс-
костопанския сектор и да го направи по-устойчив и социално справедлив - модел, в 
който човешките и трудови права на работниците имат място. Вярваме, че Общата селс-
костопанска политика със своя дял от 38% от бюджета на ЕС трябва да допринесе за нея.  
 
Нашите неизменни настоявания са за обвързването на субсидиите за земеделските сто-
панства със заетостта и защитата на работещите в тях. Иначе казано да се спре подпома-
гането на стопанства, които не зачитат правата на работещите и не спазват изискванията 
за безопасни и здравословни условия на труд, свързани с трудовото законодателство и дого-
вореностите в колективните споразумения, социалното и трудовото право на ЕС и кон-
венциите на МОТ. 
От десетилетия субсидиите за земеделските стопанства са обвързанисъс спазването на 
екологичните стандарти, опазването на обществено здраве и хуманно отношение към 
животните.Вярваме, че всички споделяме разбирането, че работниците са също толкова 
ценни и заслужават уважение и достойнство, наравно с останалите.  
Ние настояваме бъдещата ОСП да въвежда европейски правила по безопасност и здраве 
при работа, както и задължително включване на програми за обучение и преквалификация за 
работниците в земеделието. Това е не само етично правилно, но е принос и към защита от 
нелоялна конкуренция на всички онези фермери, които зачитат правата на работниците и 
трудовите стандарти.  
 
В последните дни на дебата преговорите по реформата на общата селскостопанска политика 
са много интензивни както в Европейския парламент, така и в Съвета на ЕС по земеделие и 
рибарство. 
Всички очакваме Европейският парламент да приеме своя доклад още на втората пленарна 
сесия този месец между 19 и 22 октомври. В същото време Европейският съвет по земеделие 
и рибарство ще заседава и ще излезе със позиция на 19 октомври.  

 
Уважаема Госпожо Танева,  

 
Убедени сме, че голямата тема за бъдещата селскостопанска политика минава през темата 
за справедливостта и достойнството на човека, а българския принос към нея зависи и от 
Вашата позиция и силен глас в Съвета на министрите. 
Затова се обръщаме към Вас с уважение и Ви насърчаваме да подкрепите нашите искания за 
социална обвързаностна плащанията на ОСП и приложено Ви изпращаме отново нашата 
обща позицията, която е част от общественото обсъждане в национален и европейски план 
по темата за ОСП след 2020. Смеем да твърдим, че няма да сте сами, защото нашите колеги 
в няколко различни страни-членки също поставиха тези въпроси на своите земеделски ми-
нистри.  
Оставаме в очакване да се срещнем, за да изразим и аргументираме в детайли нашата теза.  

 
16.10.2020 г. 
София 

С уважение  
 

Светла Василева  
Председател  

 
 


