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15.03.2020 г., София 

 
Позиция на Федерацията на независимите синдикати от земеделието ФНСЗ 

по извънредната ситуация с пандемията  COVID-19 
 
От петък, 13 март 2020 и България обяви извънредно положение във връзка с 
пандемичното разпространение на Корона вирус в Европа и света.  
 
Ние, синдикатите от Федерацията на независимите синдикати от земеделието сме 
сериозно загрижени за задълбочаващата се криза в общественото здравеопазване в 
много страни в Европа и у нас, както и от реалната заплаха за сериозен и устойчив 
глобален икономически спад.  
 
Пред такава безпрецедентна спешна ситуация ФНСЗ се тревожи най-вече за здравето, 
безопасността и сигурността на работното място на работниците и служителите във 
всеки един етап от фермата до трапезата.  
Ние вярваме, че в тежка обстановка като тази не паниката, а информираността, 
дисциплината и разумните действия на всеки един от нас са от изключително 
значение, за да защитим здравето – нашето и на нашите семейства. 
  
Ние от ФНСЗ подкрепяме обявената извънредна ситуация у нас и приветстваме 
обявените досега инициативи на Европейската комисия, включително използването на 
фискална гъвкавост и създаването на инвестиционен план във връзка с Корона 
вирус. Вирусът ще засегне сериозно пазарите на труда и поражда сериозни въпроси, 
свързани с трудовите права на работещите хора. 
В това време европейските синдикати призовават за по-силна и по-ефективна 
координация между държавите-членки на ЕС, както и за бързото прилагане на набор от 
европейски мерки, насочени към опазване здравето и доходите на гражданите и 
работниците, подпомагане на икономиката и защита на работните места. 
 
ФНСЗ, заедно с европейските секторни синдикати ЕФФАТ, като наблюдаваме 
ситуацията, като знаем, че икономиката ни е отворена, свързана и силно зависима 
от европейската, анализираме спецификите на сектора на земеделието и трябва да 
отбележим нашите сериозни тревоги за здравето и безопасността на нашите 
работници и служители в няколко свързани сектори. 
 
В селскостопанския сектор разпространението на Корона вирус повишава риска от 
парализиране на работата на много ферми в Европа и у нас, което допълнително 
затруднява осигуряване на хранителното продоволствие на вътрешния и външния 
пазар. Рестриктивните мерки, приети в райони с активна селскостопанска дейност, 
напр. в Италия, Испания, Франция и пр., силно влияят на сектора. Това явление няма да 
остави без последици и работниците. В същото време българските сезонни 
работници, които работят по традиция в европейското земеделие (на Италия, Испания, 
Великобритания, Франция и пр. ) сега са се върнали за почивка между двата сезона у 
нас, са подложени на риск за здравето и разпростиране на вируса.  

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В 
БЪЛГАРИЯ 
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В хранително-вкусовата промишленост ограничителните мерки заради пандемията, 
означават заплаха за работещите в хранителния сектор, особено в зоните, които са 
засегнати от епидемията. В същото време трябва да се гарантира производството и 
доставката на храна по всяко време. Заради това е особено важно в преработвателните 
предприятия за храни да се прилагат засилени предпазни мерки срещу вируса и да се 
защити здравето и безопасността на работниците. Само така може да се гарантира  
целостта на хранително-вкусовата промишленост, която отговаря за продоволствието 
на населението. Днес повече от всякога е необходимо да се прилагат солидарни мерки в 
целия европейски пазар и борба с дезинформацията, която възпрепятства движението 
на необходими хранителни стоки в такава извънредна обстановка.  
  
Работещите в сектора на хотелиерството са също сред първите, които са в пряк 
контакт с гражданите и са изложени на по-висок риск от заразяване с COVID-19 и 
предаването му на други хора. Освен това именно тези работници са сред първите 
жертви на колапса в туристическата индустрия след Корона пандемията в Европа. 
 
Нека не забравяме и онези многобройни домашни работници –помощници  - в 
отглеждането на деца или възрастни хора, пр. - работещи в сивата икономика и без 
социална сигурност. За тях самоизолацията може да не е възможен спасителен вариант. 
А за тях „ходенето на работа” представлява сериозен риск за здравето им. 
  
Наблюдаваме ситуацията в Италия и можем да си представим при евентуална блокада 
или ограничаване на движението, колко несигурно и рисково е положението на всички 
онези хора, които доставят храна по домовете, не само поради наше желание, но и 
поради необходимост за много възрастни и нуждаещи се изолирани наши съграждани - 
социалният патронаж например.  
  
В тази извънредна ситуация работниците, а и служителите от контролните органи в 
гореизброените сектори са изправени пред перспективата или реалността на неизвестно 
колко продължителен период без гарантирани заплати и трудови доходи – било 
поради намаление на работното време, поради наложената самоизолация или просто 
поради съкращения.   
 
Поради тези и още много други все още неясни причини синдикатите от земеделието 
призоваваме правителството и институциите, както и национално отговорните 
работодатели в секторите на селското стопанство, хранително-преработвателната 
промишленост, туризма, както и домашните работници: 
 
1. Да сме готови с планове за действия при съмнения за  случаи на COVID-19 в 
конкретното предприятие/бизнес/служба. Намирането на решения за справяне с 
въздействието върху заетостта и здравето и безопасността на работещите – избягване 
на съкращенията или смекчаване на последиците от тях при неизбежност - трябва да 
става в тясно сътрудничество с работниците и със синдикатите. Да направим всичко 
необходимо, за да защитим заетостта и да подкрепим заплатите на работниците, за 
да може след кризата и пандемията да възстановим бързо икономиката и обществото 
ни.  
Особено внимание трябва да се обърне на несигурните и нестандартни работници – 
сезонни, на временен или граждански договор и пр., които често са изключени от 
достъп до права и защита като другите работници. 
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2. Да се мобилизираме на всички нива  и да сме уверени, че здравето на персонала е 
основен приоритет и че всички следваме мерките за здраве и безопасност, наложени 
от държава с цел ограничаване разпространението на заразата и излагането на 
работниците на болестта. 
 
3. Време е за разработване на Национален план за действие при извънредни 
ситуации в случай на съмнение за случай на COVID-19 в предприятията/компаниите, в 
който работещите и техните трудови права са изведени на фокус и гарантирани.  
 
4. В качеството ни на социално-отговорни партньори Федерацията призовава 
всички свои активисти в цялата страна да бъдем ангажирани и на своето място за 
изпълнение на мерките за здраве и безопасност.    

 За тази цел нека всички органи на ниво предприятие - Комитетите и Групите 
по Условия на Труд да се свикват и да предложат (на работодателите) най-
добрите мерки за сигурност - например, там където е възможно да се работи 
дистанционно или онлайн от вкъщи.  

 Да се разработят и приемат ясни протоколи за защита на здравето на 
работниците, които да се прилагат на всички работни места, при пълно 
спазване на инструкциите. 

 Не приемайте командировки или пътуване в оповестените райони с корона 
вирус! Не забравяйте, че имате право да откажете работа, ако е свързана с 
конкретна заплаха за здравето и безопасността! Поставете този въпрос на 
заседанията на КУТ и ГУТ, с разумни доводи! 

 Следете и настоявайте за гаранции, че всички работници, които имат 
симптоми, които са настанени под карантина, както и тези, които са задължени 
да останат вкъщи, за да се грижат за членове на семейството, които са болни или 
са под карантина, да могат да ползват отпуск без страх да загубят работата 
си или доходите си.  

 Консултирайте работниците, които имат съмнения/подозират, че са 
заразени, да се свържат дистанционно с личния си лекар, със здравните служби 
и да се самоизолират вкъщи поне две седмици и докато симптомите не 
преминат. 

 Не разпространявайте съмнителна и непроверена информация, която може 
да всява паника и насажда страх или обществена сегрегация. Днес 
солидарността ни е много важна!  

 
Българските синдикати, ФНСЗ заедно с европейските синдикати призоваваме 
правителствата и институциите на Европейския съюз да оказват подкрепа на компании 
и работници за справяне с въздействието върху заетостта и бизнеса – това може да с 
данъчни облекчения, краткосрочни или средносрочни ликвидни заеми, временна работа 
за кратък срок и пр.). 
  
С ясното съзнание, че ни предстои дълга и трудна битка, която трябва да се води при 
спазване на най-строги правила и може да бъде спечелена само с ангажимента на 
всички в обществото ни, Федерацията ФНСЗ призоваваме за защита на здравето на 
всички граждани и работници в България.  

 
*** 


