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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от Федерацията на независимите синдикати от земеделието 

 

 

ОТНОСНО:  преразглеждане осигурителния режим на 

                       сезонните  работници за риска „безработица „ 

                       в отрасъл „Земеделие” 

 

 

 

 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” настоява за преразглеждане осигурителния 

режим на сезонните работници за риска „безработица”. 

 В съответствие със 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, изразяваме следното 

становище, относно сезонните производства и свързаните с тях проблеми. 

 Сезонни са работите, които с оглед спецификата им могат да се извършват 

през определени сезони на годината. Ние се намираме в такъв климатичен пояс, 

който се характеризира с четири годишни времена или сезони. Те пък от своя 

страна се различават помежду си по различните температурни, атмосферни и 

други условия. От определени сезони най-вече се влияят дейности, свързани със 

селското, горското стопанство и други.  Затова, за определен сезон се приемат на 

работа полевъдни работници, работници в лозарството, залесители в горското 

стопанство, за производство на тютюн, за розобер, за бране на плодове и 

зеленчуци. 

 Това предполага, че само в рамките на съответната земеделска кампания се 

наемат по трудово правоотношение различни категории земеделски работници за 

извършване на работа в определен срок /за период от 4 до 6 месеца/. 

 От горното е видно, че работещите в сезонните производства по обективни 

причини не могат да  престират /предоставят/ труд /наемната си работна сила 

извън кампанията. 

 Наемането им на работа в други отрасли и дейности в днешните 

икономически условия е силно затруднено или 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. 

При тази фактическа обстановка много от работещите в категорията „сезонни 
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работници” търсят възможности да бъдат устроени на работа с постоянен 

характер. 

 Това води до невъзможност от страна на работодателя да поддържа  

минимума от необходимите работници, придобили умения и трудови навици за 

осъществяването на тази сезонна работа. 

 В крайна сметка губещи са не само сезонните работници, а и поради 

непроизведената от тях продукция и всички останали членове на обществото. 

 Предвид гореизложените мотиви, настояваме да бъде възстановена 

разпоредбата по силата, на която освободените сезонни работници имат право на 

обезщетения за безработица при придобит шестмесечен трудов стаж в рамките на 

12 месеца преди освобождаването им, или както следва: 

 

 Право на парично обезщетение за безработица имат и 

безработните, които са изпълнявали сезонна работа, по трудов 

договор за срок най-малко 6 месеца от последните 12 месеца. 
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