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СТАНОВИЩЕ  

ОТНОСНО: Прилагане на социалната условност в Националния стратегически план по 
ОСП на Р България  
 
Уважаеми г-н Министър Бозуков, 
 
В продължение на нашия интензивен диалог във връзка с консултациите по ОСП след 2020 г. 
 
Като се опираме на последният ни разговор с Вас по време на срещата ни на 2 ноември и 
поетите от Вас ангажименти и готовност да коментираме в детайли начина на въвеждането 
на социалната условност в националния стратегически план в сектора,  
 
Като Ви благодарим сърдечно за предложението за разговор с ресорните Ваши 
зам.министри, 
 
Като се позоваваме на постигнатото споразумение между съ-законодателите на европейско 
ниво от 25 юни 2021г.за обновяване на Общата селскостопанска политика и изричното 
постижение на съ-законодателите за включване на механизми за гарантиране на социална 
обвързаност/условност в националните стратегически планове(от Art 3 до Art 13 of the CAP 
Strategic Plans Regulation), 
 
Като подчертаваме с удовлетворение, че включването на социалната условност в ОСП е 
изключително постижение и резултат от дългогодишната последователна работа на 
европейското синдикално движение в лицето на ЕФФАТ, чийто активен член сме и ние,   
 
Като сме наясно, че финалното гласуване в Европейския парламент и Съвет предстои през 
ноември и декември, а в това време до 1 януари 2022 нашата страна, заедно с останалите 
страни-членки трябва да внесе своя Стратегически план,  
 
Като осъзнаваме, че българското трудово законодателство е на високо правно ниво, в което 
са транспонирани всички елементи на трите важни директиви на ЕС, пряко свързани със 
социалната условност, а именно: Директивата 2019/1152 за прозрачни и предвидими условия 
на труд, Рамкова директивата 89/391/EEC за безопасни и здравословни условия при работа, 
Директива 2009/104/EC за минимални изисквания за безопасност и здраве на работниците 
при използване на работно оборудване,  
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Изразяваме нашето категорично становище, че българският стратегически план трябва да 
включва и зачита новите елементи, одобрени от съ-законодателите през юни 2021г., които са 
свързани със социалната условност, зачитането на трудовите и социални стандарти в 
сектора и да ги въведе в действие още от 1. януари 2023г. Водещите аргументи, детайлно 
разписани в двата общностни регламента, и които резонират със синдикалната ни 
перспектива, подчертаваме по-долу: 
 

1. Съгласно договорените текстове - Art 11 (a) 2.of the CAP Strategic Plans Regulation) - 
недвусмислено казва, че национално-представителните социални партньори в 
сектор Земеделие – представители на работодателите и на работещите - имат 
ключовото право да бъдат консултирани в процеса на въвеждане на системата за 
социална обвързаност при зачитане на тяхната автономност и правото им да водят 
колективни преговори.  
 

2. Анекс Annex XVI към Strategic Plans Regulation дава в синтезиран и разбираем вид 
пълния списък на правилата и изискванията за прилагане на социалната условност в 
националните планове във важните области – заетост, безопасни и здравословни 
условия на труд, квалификация и информиране.  

 

3. Освен това в Хоризонталния регламент – Horizontal Regulation в Articles 87a, 87b, 87c 
– пространно е обяснено системната връзка между нарушенията в трудовото 
законодателство и санкциите, които трябва да се налагат. Ясно е, че без ефективни 
санкции социалната условност няма да сработи. За целта е важно санкциите да са 
ефективни, пропорционални и възпиращи, както се казва в правния текст на Article 
87с. Те трябва да са обвързани с намаляване на плащанията по ОСП за 
нарушителите. Уверени сме, че нашата синдикална експертиза в тези области ще Ви 
бъдат от полза при дефинирането на санкциите (съобразени с тежестта и 
повтаряемостта на нарушенията на трудовите права/законодателство) и другите 
детайли при разработването на НСП.    

 
4. Според регламентите механизмът за социална условност ще разчита на проверките, 

извършвани от компетентните органи, които отговарят за прилагане на трудовите 
стандарти и законодателство – инспекцията по труда, полиция, органи по безо-
пасност и здраве. Веднъж годишно Разплащателната агенция трябва да бъде уве-
домявана за резултатите от тези проверки и констатираните нарушения. Според бъл-
гарското трудово законодателство синдикатите имат сигнална функция и правото да 
сигнализират контролните органи за нарушения. А нашите анализи сочат, че над 40% 
от работещите в сектора са в нарушение на трудовите и осигурителните им права, 
без да засягаме безопасност и здраве при работа. Нещо повече, всички сме наясно, 
че проверките и контрола в сектора са по-скоро неефективни, а инспекцията по труда 
се задъхва от ограничените ресурси.  Убедени сме, че в Националния стратегически  
план чрез механизма за социална условност ще се намерят повече ресурси, в това 
число и човешки, иновативни и дигитални инструменти за сходимост и засичане на 
данни, за да осигурим по-чести и по-ефективни проверки в сектора и да го изведем 
на светло.    
 

5. Осигуряването на добре структурирана и ефективна връзка между Разплаща-
телната агенция и контролните и правоприлагащи органи е от ключово значение 
за сработването на механизма за социалната условност. За нас е важно да участва-
ме в процеса на разработването на тази връзка в българския стратегически план. 
 

6. Още един важен елемент е във фокуса на нашето внимание и интерес за консулта-
ция - новата роля на Службите за съвети в земеделието, които според Art 13 of the 
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CAP Strategic Plans Regulation трябва да покриват икономическите, екологичните и 
социалните аспекти в предоставяните от тях услуги към фермерите. ФНСЗ в качест-
вото си на отговорен социален партньор искаме да сме сигурни,че социалните еле-
менти са включени и не са подценявани. Категорично настояваме за ежегодно наб-
людение и разглеждане на този въпрос в Отрасловия съвет за социален диалог в 
МЗХГ, което ще повиши съзнанието и разбирането за важността на темата в сектор-
ния контекст.   
 

7. Секторните интервенции са изрично разписани в Articles 41a, 41b, 51, 52 на CAP-
StrategicPlansRegulation и се отнасят до секторите на плодове и зеленчуци, лозаро-
винарския сектор, зехтин и маслини, пчеларство и апи-продукти, хмел и пр. Доколко-
то тези сектори се опират на ръчен труд и изискват работна ръка, която се състои ос-
новно от сезонни работници, е особено важно да осигурим/гарантираме, че секторни-
те мерки се ползват действително за подобряване на условията на труд и инвестиции 
в места/квартири за настаняване, информиране и обучение на тези работници, както 
и за развиване публичните системи за трудово посредничество – ЮРЕС, АЗ и пр. на-
ционални органи. (полезни примери за набиране на сезонна работна ръка в Австрия, 
Финландия и др.)  

 
8. Таваните по директните плащания, разписанивArt 15, Recital 25 са обвързани с да-

нъците и разходите за труд и социални вноски, което искаме да обсъждаме заедно с 
представители на НОИ и НАП в името на обществения интерес и усещане за спра-
ведливост в сектора. 

 
Въз основа на всичко казано дотук оставаме в очакване за Вашето съдействие за среща със 
двамата ресорни заместник министри, отговорни за националния стратегически план в най-
скоро време и преди 20 ноември, за да изразим и аргументираме в детайли нашата теза 
 
В качеството ни на национално представителна синдикална организация, която повече от 
100 години представлява и защитава интересите на работещите в сектора ние сме твърдо 
решени да участваме конструктивно в процеса на въвеждане на новите социални стандарти 
в българското земеделие, като предлагаме нашата подкрепа, експертиза и знания.   
 
.  
 
8.11.2021г.  
София 

С уважение:  
Светла Василева 
Председател на ФНСЗ 
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