
                                          

До 

Г-жа Десислава Танева 

Министър на земеделието, храните и горите 

 

                                                                                                               

                                                  С Т А Н О В И Щ Е 

oт 

 Федерацията на независимите синдикати от земеделието 

 

Относно: Закон за допълнение на Кодекса на труда – предложение на 

МЗХГ 

 

Оценяваме предложенията на МЗХГ да подпомогнат земеделските 

производители  при облекчаването наемането на допълнителна работна ръка  

поради изключителна необходимост в настоящата кризисна ситуация.  

Прави впечатление, че предложеният текст на 114б в значителната си част 

преповтаря нормите на сега действащия чл.114 а от Кодекса на труда. 

Различията са в срока на наемане и в разширяване обхвата на 

икономическата дейност „Растениевъдство” с новата такава  „тютюн”. 

Намираме, че в  ал.3 доста неясно и не на място са определени за наемане на 

работа и лица, за които работодателят със заповед, издадена на основание чл. 

138а, ал. 2 е установил непълно работно време. 

Подробните текстовете в ал.6, ал.7 по своето същество са норми, които би 

трябвало да намерят своето систематично място в подзаконов нормативен 

акт, а не в Кодекса на труда. Различията, които посочихме от текстовете на  

сега действащия чл.114а и предложения  от Вас чл.114 б, смятаме че могат да 

бъдат уредени с нова алинея на вече съществуващия чл.114 а и уреждащия 

сезонна работа в посочената икономическа дейност със следната редакция: 

Чл.114 а  нова алинея  

(9) този договор се прилага и в случаите на извънредно положение, като 

наемането на работа  в икономическа дейност „Растениевъдство " само 

за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, 

зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн  -може  да става за повече от 

един ден.  

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ 

СИНДИКАТИ В 

БЪЛГАРИЯ 



Длъжни сме да напомним, че изготвянето на проект на нормативен акт, 

който регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 

осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище става след 

консултации със съответните социални партньори. Изготвеният проект на 

нормативен акт, който ни е предоставен за становище е едва след като е 

внесен в Народното събрание. 

 

Като организация, която представлява и защитава интересите на 

работещите сме категорични в предложението си законът да предвиди по-

дълъг срок на наемане и регламентирано заплащане. Презумпцията тук е, че 

ще бъдат равностойно/симетрично защитени и правата на работника и ще се 

намали високата несигурност на работните места, която в сектора е сериозен 

проблем. Вярваме, че прилагането на този принцип ще повлияе на сектора 

дългосрочно, а не само за времето на действие на ЗДМВИП.  

Затова писмено Ви предложихме текст за наемане по чл.68 ал.1от КТ без 

прекратяване на обезщетението за безработица, който да намери място в 

преходните и заключителните разпоредби на ЗДМВИП. Сега предлагаме 

следната редакция, която е допълнена и обсъдена с трудовоправни и 

законодателните експерти на КНСБ. 

 В ПЗР на ЗМДВИП предлагаме да се създаде следната преходна норма: 

 

„§…(1) До 31.12.2020 година, безработни лица в трудоспособна възраст, 

регистрирани в дирекция "Бюро по труда" и получаващи обезщетение за 

безработица могат да бъдат наемани по чл.68 ал.1, т.1 от КТ   в 

икономическа дейност „Селско стопанство” без да се 

прекратява обезщетението им за безработица. 

(2) Наемането по предходната алинея не може да бъде за по-малко от 4 

часа на ден за целия период на трудовия договор на лицата. 

(3) За периода на извънредно положение за лицата по ал. 1 се обезпечават 

всички  мерки за превенция на риска, съгласно заповед  РД 01-219 от 

02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.  

 

Горепосоченият текст намираме за правилен и целесъобразен, тъй като ще 

може да се осигури работна ръка не само в срока на извънредното положение, 

но и до края на годината, което ще подкрепи сектора с работна сила не само 

при обработване и прибиране на реколтата в растениевъдството, но ще даде 

възможност за осигуряване и възстановяване на цялата икономическа дейност 

„селско стопанство”. Една от важните причини за хроничния недостиг на 

работна сила в селското стопанство и непривлекателността на сектора днес не 



е само ниското заплащане, а и  несигурното и непостоянно наемане на работа 

в сектора. 

Позволявам си да коментирам и приетия текст на второ четене в 

Комисията на НС, която пренаписва текстовете на чл.114 а, но за срока на 

извънредното положение. При условие, че срокът приключи до 13 май 

приетата промяна трудно ще удовлетвори земеделските производители. 

 

Водени от духа на социалното сътрудничество и с оглед постигане на 

общественополезни резултати от съвместната ни работа, сме убедени, че  все 

още има възможност направените от нас предложения да бъдат внесени от 

народен представител с право на законодателна инициатива.  

 

 

                                                      Светла  Василева  

                                                      Председател на  ФНСЗ 




