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СТАНОВИЩЕ 
от  

Федерацията на независимите синдикати в земеделието, КНСБ 
 
Относно: Преразглеждане на осигурителния режим на сезонните 

работниците в отрасъл „Земеделие” и на самоосигуряващите се земеделски 
производители и тютюнопроизводители след промените в нормативната уредба, 
регламентираща социално-осигурителната система, в сила от 1.01.2010 г.  
 
Федерацията на независимите синдикати от земеделието в качеството си на 
социален партньор и представител на трудовите права и интереси на работниците и 
служителите от отрасъл „Земеделие”; 
  
като взе пред вид наблюденията и анализа за състоянието на заетостта в отрасъл 
Земеделие; 
като взе пред вид споделените предизвикателства пред земеделските 
производители и тютюнопроизводителите след проведени регионални срещи;  
като отчете болките и тревогите на земеделските производители и 
тютюнопроизводители от необлагодетелствани планински райони (на проведена 
съвместно с Регионален съвет на КНСБ-Кърджали информационна среща с над 130  
земеделските производители от регион Кърджали, 26.02.2010 г.); 
като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален съвет за 
защита правата на сезонните работници, както и установените правила за 
осигуряване на  постоянна заетост в Лисабонската стратегия; 
като взе пред вид становищата на Европейската федерация по селско стопанство, 
храни, туризъм и тютюни, EFFAT, чийто член ФНСЗ е, относно заетостта и 
сезонните работници, изразява следното становище относно: 
 
 



Преразглеждане на осигурителния режим на сезонните работниците в отрасъл 
„Земеделие” и на самоосигуряващите се земеделски производители и 
тютюнопроизводители след промените в нормативната уредба, регламентираща 
социално-осигурителната система, в сила от 1.01.2010 г. 
 
1. Настояваме за преразглеждане осигурителния режим на сезонните работници за 
риска „безработица” . 
Сезонният характер на работата на селското, горското стопанство и други 
икономически отрасли  работещите в сезонните производства по обективни 
причини не могат да  предоставят труд извън кампанията, която е кратка – от 4 до 6 
месеца в годината. Обективните предпоставки, породени от разразяващата се 
икономическа криза затруднява наемането им на работа в други отрасли и дейности 
или го прави почти невъзможно. При това положение те остават без всякакви 
средства както за собственото си съществуване, така и за семейството си. 
Незаплащането на обезщетения за риска „безработица” ги лишава и от социално и 
здравно осигуряване за същия период. 
2. Настояваме за възстановяване на реда за внасяне на осигурителните вноски, 
съгласно отпадналия чл. 7, ал. 5 от Закона за социалното осигуряване - внасянето 
на дължимите осигурителни вноски да се извършва до 31. март на годината, 
следваща календарната година, за която се отнасят. Промените в Наредбата за 
социалното осигуряване на самоосигуряващите се лица и земеделските и 
тютюнопроизводители предизвиква финансови затруднения и невъзможност за 
плащане в посочения от наредбата срок от страна на дребните фермери – 
земеделски производители и тютюнопроизводители, чиито единствен доход е 
декларираната земеделска дейност. Спецификата на отделния бранш предполага 
нерегулярно постъпление на средства при реализиране на земеделска продукция – 
например за отглеждане на тютюн, рози, плодове, зеленчуци и др. получаването на 
субсидия или премия става веднъж годишно, което затруднява ежемесечното 
внасяне на социални осигуровки.  
3. Настояваме за преразглеждане на минималния месечен размер на 
осигурителния доход за самоосигуряващите се земеделски производители и 
тютюнопроизводители, чийто единствен източник на доход, нерегулярен и не е 
ежемесечен е упражняваната от тях земеделска дейност. Увеличението му след 
промените в Закона за общественото осигуряване четирикратно в сравнение с 
миналата година поставя дребните фермери – земеделски производители и 
тютюнопроизводители в неравнопоставеност с останалите категории 
самоосигуряващи се лица и предизвиква тенденция на отказ от плащане в 
системата на социално осигуряване, както и ги изправя пред маргинализация и 
социално изключване и подхранва сивата икономика.   
4. Настояваме за преразглеждане на възможността за прилагане на Мярка 
„Ранно пенсиониране” от Програмата за развитие на селските райони в България 
(единствена страна-членка, която не прилага тази мярка), особено в контекста на 
преструктурирането в сектор Земеделие, като ефективен инструмент за 
преодоляване на социалните последици от преструктурирането, възможност за 
антикризисна мярка и поетите ангажименти в управленската програма на 
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правителството за изход от икономическата и финансова криза. Считаме, че 
ефектът от тази мярка е подценен и настояваме за управленска отговорност по този 
въпрос.  
 
ФНСЗ декларира своята готовност за сътрудничество – консултации, работни срещи 
и пр. дейности със социалните партньори за реализиране на исканията на 
земеделските производители и тютюнопроизводители. 
 
 

Светла Василева,  
Председател на ФНСЗ 

 
27.02.2010                                                              
София  
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