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ФОРМИ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ
Ас. Павлина Иванова
Въведение
Днес, в условията на икономическа криза, проблемите на пазара на труда
са едни от основните приоритети пред политиката по заетостта. При бързопроменящите се икономически реалности, трудовата заетост е ключов фактор за
повишаване качеството на живот и развитието на човешкия капитал.
Като традиционен сектор, селското стопанство има стратегическо значение за страната, не само защото осигурява продоволствената сигурност, но и
защото осигурява работа и доходи на голяма част от селското население. Заетостта в селското стопанство е повлияна от редица сложни и неясни фактори,
като общият брой на икономически активното население, наличието на аграрни
предприятия, земята, суровините, логистичните ресурси, предприемаческата
дейност и степента на развитие на производството, социалната инфраструктура
и други. При сегашните икономически обстоятелства, те оказват своето закономерно влияние и върху характерните за сектора форми на трудова заетост.
Целта на тази статия е да се разгледат различните форми на трудова заетост, да се изведат характерните им особености в селското стопанство и на
тази база да се препоръчат определени управленски решения на работодателите в сектора .
Форми на трудова заетост
Съвременният модел на заетост е изправен пред предизвикателството да
бъде особено гъвкав по отношение на формите на трудова заетост, за да бъде
по-приспособим към новите условия.
В научната литература е прието да се счита, че заетостта като икономическа категория се проявява в различни форми. Различните форми на заетостта способстват формирането на гъвкав пазар на труда, поддържат доходите на
населението, позволяват да се предотврати масова безработица.
Формите на трудова заетост са предмет на изследване на различни автори, които ги разглеждат като типология въз основа на различни критерии, обобщени и представени в таблица 1.
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Таблица 1
Форми на трудова заетост
Автори:

Критерии:

1

Форми на заетост:

И. Белева, Ф. Ейрауд ,
W. Christian2,
Z. Narvaiza3, G. Shmid4
и др.

Според формата на Наемен труд
собственост на
Предприемачество и самозаетост
средствата за
производство

И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова5 и др.

Според мястото на В предприятие
изпълнение на
В дома
работата
Променливо

1

И. Белева,
Според периода на
З. Найденова,
заетостта:
Л. Томев, Н.
Даскалова6,
Е. Вачкова7, Ч. Хенди8,
O. Giarini, P. Liedtke9 и
др.

Постоянна заетост – работникът е
задължен да работи определени
часове на ден, седмица, месец
Временна – заетост за определен
срок
Сезонна – работа през определен
сезон
Епизодична – извършване на
различни услуги или изпълняване на
определена работа без сключване на
трудов договор;

И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова10 и др.

Формална (регистрирана)
Неформална

Според
легитимността на
заетостта

Белева, И., В. Цанов. Towards a Better Balanced World of World? – In: Eyraud F., The Evolving
World of Work in the Enlarged EU, Progress and Vulnerability. Geneva, ILO, 2007, 59.
2
Christian, Welz. Self-employed workers: industrial relations and working conditions.
3
Narvaiza, Z. Нови тенденции в самостоятелната заетост: конкретния случай на икономически
зависимата самостоятелна заетост. Брюксел, 2010.
4
Gьnther Schmid Non-Standard Employment and the New Standard Employment Contract:Reflections
from a Transitional Labour Market Point of View Paper presented to the IIRA European Congress
2010 in Copenhagen, June 28-30,Track 4 on Employment Relations.
5
Белева, И., В. Цанов, Д. Велкова. Условията на труд и качеството на заетостта в България:
тенденции и взаимодействия. С., 2009.
6
Найденова, З., Л. Томев, Н. Даскалова. Договор на гъвкаво работно време – европейски опит и
възможност за приложението му в България. С., 2005.
7
Вачкова, Е. Динамика на гъвкавата заетост в България в контекста на глобалната среда. Сборник
„Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България”, С., 2008.
8
Хэнди, Ч. Время безрассудства. Искусство управления в организации будущего. СПб.: Питер,
2001.
9
Orio Giarini & Patrick M. Liedtke: The Employment Dilemma: The Future of Work. THE CLUB OF
ROME. 1996
10
Белева, И., В. Цанов, Д. Велкова. Цит. съч.
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И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова11 и др.

Според статуса на
трудовото
правоотношение

Основна
Допълнителна

И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова12,
Е. Вачкова13,
A. L. Kalleberg14,
B. Reskin, K. Hudson15,
S. Housman,
A. E. Polivka16,
N. Di Tomaso17 и др.

Според вида на
трудовия договор

Заети на трудов договор, на
постоянна работа, на пълен
работен ден
Заети на постоянен трудов
договор на непълно работно време
Заети на срочен трудов договор, на
пълно или непълно работно време
Заетост на граждански или друг
вид договор
Заетост без писмен договор

И.Белева, В. Цанов,
Нетипични форми
Д. Велкова18, Т. Дечев, на заетост.
А. Ляпин,
Г. Нойнхефер19,
S. Rizо20, G. Shmid,
A. L. Kalleberg,
B. Reskin, K. Hudson21
и др.

11

Аутсорсинг (autsourcing – външен
източник-изпълнител, на който
предприятието е възложило
извършването на определена
дейност)
Лизинг на персонал (staff leasingагенция за временна заетост, която е
сключила трудови договори с
работниците ги насочва за кратък
или по-дълъг период на работа в
определено предприятие)
Дистанционна работа
Надомна работ;

Белева, И., В. Цанов, Д. Велкова. Цит. съч.
Пак там.
13
Вачкова, Е. Цит. съч.
14
Kalleberg, AL, Nonstandard employment relations: part-time, temporary and contract work, N. Carolina,
2000.
15
Reskin, B., К. Hudson. Bad jobs in America: standard and nonstandard employment relations and job
quality in the US, 2000.
16
Houseman, SN, AE Polivka., The implication of flexible staffing arrangements for job stability, NY,
2000.
17
Di Tomaso, N. The loose coupling of jobs: the subcontracting of everyone, New York, 2001.
18
Белева, И., В. Цанов, Д. Велкова. Цит. съч.
19
Неустойчивая занятость и ее последствия для работников, ЦСТП, Москва, 2007.
20
S. Rizо Flexible forms of work: ‘very atypical’ contractual arrangements. http://
www.eurofound.europa.eu/
21
Reskin, B., К. Hudson. Bad jobs in America: standard and nonstandard employment relations and job
quality in the US, 2000.
12
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За първата форма – наемен труд е характерно съществуването на трудови
правоотношения между собственика на средството за производство и работника. Наемен работник е този, който работи под ръководството и контрола на
друго лице, наречено работодател – ситуация, която се различава по няколко
признака: длъжен е да извършва работата лично, само в полза на едно лице за
определен срок, не носи отговорност по отношение на финансовите рискове на
предприятието, полага труда си в полза на друго лице и т.н.
Самонаетостта, от своя страна, е специфична форма на заетост, характерна за хората с по-високо образование. Някой автори, като И. Белева, Ф. Ейрауд,
определят тази форма на заетост като „стратегия за оцеляване в условията на
икономически спад”.22 Самонаемането има важно икономическо и социално
значение за поддържане на определени равнища на заетостта и като изход от
безработицата. Самонаемането най-често се свързва с работата на едноличните търговци, упражняващите свободни професии, земеделските производители, семейни работници в домашното стопанство23. Според Директива 86/613 на
Европейския икономически съвет, за самонаети се смятат „всички лица, извършващи платена и продуктивна дейност за тяхна собствена сметка, включително земеделски стопани и представители на свободни професии, чиято дейност е съобразена с условията на националното законодателство”.24
Формалната или регистрираната трудова заетост се характеризира със
сключването на трудов или друг вид договор. Българското трудово законодателство допуска трудовите правоотношения да се уреждат с: трудов договор,
договор за служебно правоотношение, граждански договор и други договори. В
България, както и в останалите демократични страни, работодателите и наемните работници са юридически равни при подписването на трудов договор. Договорът обвързва работника да положи приетия труд, а работодателя – да осигури необходимите условия и да го заплати.
Според своята продължителност, трудовите договори могат да бъдат за
неопределено време (постоянни) и за определено време (срочни). В зависимост
от продължителността на работния ден, се делят на договори на пълен25 или на
непълен работен ден.
22

Белева, И., В. Цанов. Цит. съч.
ЕВРОСТАТ различава няколко вида самостоятелно заети лица:
1. работодатели, определени като хора, които извършват своя собствена дейност (предприятие,
свободна професия, земеделска дейност), за да реализират печалба,като за целта наемат поне
едно лице;
2. работещи за своя сметка („own account workers“), определени като хора, развиващи своя
собствена дейност (предприятие, свободна професия, земеделска дейност), за да реализират
печалба, без обаче да наемат работници.
3. семейни работници („family workers“), определени като лица, помагащи на член от семейството си да упражнява икономическа дейност (търговска или земеделска),макар и да не могат да
бъдат определени като заети лица.
24
Директива 86/613 на Европейския икономически съвет.
25
Пълен е работния ден с продължителност 8 часа.
23
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Вследствие на променящата се организация на производството и икономическа обстановка се наблюдава динамика в трудовите правоотношения.
Възможни са различни комбинации между формите на трудовите договори.
Днес съвременната икономика, действаща в условията на криза, е поставена пред предизвикателството да търси разнообразяване на трудовия статут,
работното време, режимите на работа, формите на организация на труда и заплащането. Отговорът на това предизвикателство са гъвкавите форми на заетост.
За гъвкави форми на заетост започва да се говори още през 60-те и 70-те
години на двадесети век с въвеждането на „гъвкав режим на труд” в САЩ и
западноевропейски страни.
В момента повечето изследователи считат гъвкавостта като доминираща тенденция в развитието на заетостта и създаването на гъвкав пазар на труда, като едно от условията на икономическата конкурентноспособност.
Гъвкавостта на заетостта се отнася до:
• свободата на работодателите да избират вида трудови договори – срочни
или безсрочни, съответно временна заетост (temporary work), частична
(part-time work) или постоянна;
• продължителността на работното време – гъвкав работен график (flexitime), съкратена работна седмица (compressed work week);
• функционалната гъвкавост се свързва с вътрешната мобилност на работниците в рамките на предприятието – разделение на работното място (job-sharing), променливо работно място (flexi-place);
• гъвкавост на заплащането – заплащане при сумарно отчитане на работното време (annkalised- hours).
Често притискани от икономическата криза и недостига на средства много хора са принудени да приемат работа на непълен работен ден, работа с временен характер или кампанийна ангажираност. Гъвкавите форми на заетост, обаче, се различават и с редица предимства от макроикономическа и микроикономическа гледна точка. На микроравнище, работодателите реагират бързо на
промените в пазарите за стоки и услуги, увеличава се производството на предприятия и фирми, без да е необходим извънреден труд. На макроравнище, тезиформи на заетост дават възможност на работодателите за ефективно управление на персонала, особено по време на икономически кризи и рецесии – заетостта на временно заети лица, или лица, работещи при съкратена работна седмица, позволява на компанията да оцелее без значително намаляване на броя на работниците.
Що се отнася до неформалната заетост, се очертават следните видове
необявен труд, т.е. нарушение или заобикаляне на правните норми в областта
на труда и заетостта: нерегистриране на работещия за своя сметка пред данъчните власти и лицензиращите органи; недеклариране на наети работници, поради недеклариране на самото предприятие, при което се избягва всякакъв стопански и осигурителен контрол; недеклариране на наети работници от регистрирани предприятия.
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Това положение се създава или от характера на дейността, или от характера на работната сила. То възниква в производствата, които прибягват до надомна работа или когато работникът е под възбрана за упражняване на трудова
дейност, като например, малолетни, получаващи обезщетение или незаконни
емигранти. Въпреки, че не попадат под тази възбрана, пенсионерите често се
оказват в такова положение.
Нетипичните форми на заетост, а именно: аутсорсинг, лизинг на персонал и
др., днес са универсални инструменти на бизнеса, тъй като основната им специфика е възможността за прехвърляне на някой функции на външни организацииизпълнители, напълно или отчасти, за кратък или продължителен период от време. Аутсорсинг и лизинг на персонал са модерни методи на работа, за които е
характерно използването на външни трудови ресурси. Използването на работници на тези принципи има определени негативни последици за работодателите,
като размиване на отговорността, управлението и надзора на част от бизнеса
или забавяне на производството, ако се наложи да се търси друг изпълнител. В
същото време положителното е, че се намаляват разходите и се подобрява
изпълнението на някой специфични задачи. Важна характеристика на този тип
заетост е трудността за осигуряване на безопасни условия на труд. Тези работници не са част от колектива на предприятието и не са в обхвата на системата
за безопасни условия и службата по трудова медицина.
Форми на трудова заетост в селското стопанство на България
Въпросът за формите на трудова заетост в селското стопанство има политически, организационни, финансови, кадрови и социални аспекти. Преди аграрната реформа, основните форми на заетост в селското стопанство са две – по
трудов договор в земеделските кооперативи и допълнителна заетост в дребни
стопанства. Под влиянието на различни фактори като демографските процеси,
структурните промени в земеделието по отношение на собствеността върху
факторите за производство и организационно-стопанските форми, настъпва процес на изменение в характера на заетостта. Промените в българското селско
стопанство и икономическата криза в последните години закономерно засегнаха и формите на заетост в този сектор.
Селскостопанската заетост има специфични функции, свързани с икономическите условия на работа: производителността на труда зависи от климатичните условия и качеството на земята; сезонни влияния; работата в селското
стопанство е свързана с използването на живи организми (животни, растения);
няма специализация на труда; относително ниско ниво на механизация на работните процеси; работи се, както в общественото производство, така и в частни
стопанства; неземеделския труд е ограничен от наличието на суровини; в производството участват висок процент жени, младежи и възрастни.
В селското стопанство голямото разнообразие от форми на собственост
на земята и методите на производство формират много видове трудови отношения и определят различните форми на трудова заетост. По- голямата част от
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работната сила е заета в малки по размер стопанства – 75% от работната сила
е заета в стопанства под 1 ха, а 90% от заетите лица са в стопанства под 5 ха26.
Това определя високия дял на самозаетите и семейните работници. В 371 000
земеделски стопанства през 2010 г. са заети 751 700 души, като относителният
дял на самозаети и семейни работници е 92,8% или 697 400 души. Вложилите
труд в земеделието като наети работници са 54 300 души.27
Формите на заетост в сектора са свързани с цялостната структура на селското стопанство и размера на стопанствата. Страни с малък брой наети селскостопански работници се характеризират с дребни стопанства, притежавани и управлявани от земеделския стопанин и неговото семейство. Други страни, като
Дания и Германия, където средният размер на стопанствата е по-голям, се отличават с по-голям брой наети работници28. Наетите работници в селскостопанския
сектор на Дания са 52,2% от работещите в сектора, а в Германия те са 45,0%.29
Според формата на собственост на средствата за производство в селското
стопанство, формите на трудова заетост се разделят на наети, самонаети и семейни работници. С най-голям дял са самонаетите – 49,36%, семейните работници са 43,42%, а наетите – 7,22% от всички работещи в земеделието30 (вж. фиг. 1).
НАЕТИ

7,22%
43,42 %

САМОНАЕТИ
49,36%
СЕМЕЙНИ
РАБОТНИЦИ

Източник: Агростатистика, Бюлетин 171.

Фиг. 1. Относителен дял на формите на трудова заетост
в българското селско стопанство, според формата на собственост
на средствата за производство
В годишните аграрни доклади 31 на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се посочва, че 92% от влагащите труд в селското стопанство са
самите стопани и членовете на техните семейства (т.нар. семейна работна ръка).
Повече от 86% от семейната работна ръка (включително стопанина) работи на
26

ФНСЗ. Факти и цифри от сектор земеделие.
МЗХ. Отдел „Агростатистика”. Преброяване на земеделските стопанства 2010 г.,
28
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1179.htm, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2012.
29
European Commission (2011), Agriculture in the European Union: statistical and economic information
2010, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Publications Office of the European
Union, Luxembourg.
30
МЗХ. Отдел „Агростатистика”. Преброяване на земеделските стопанства 2010 г.
31
МЗХ. Аграрен доклад, 2010, 2011, 2012.
27
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непълен работен ден. Лицата, които не са семейна работна ръка са 57 432 бр.,
от тях 71% са заети на пълен работен ден.
Характерни за сектора са временната и сезонната форма на заетост. Постоянна форма на заетост на работниците се осигурява в земеделски стопанства, в които се отглежда повече от една култура или практикуват оранжерийно
производство на пригодени за това култури. Възможност за постоянна заетост
има и в експортно ориентираното земеделие или при многофункционално земеделие32 и дейност на земеделските предприемачи едновременно в селското
стопанство, обработващата промишленост и услугите.
Тази ситуация е характерна не само за България, но и за останалите европейски страни – докато общата селскостопанска работна сила намалява, броят
на сезонно заетите лица (главно от Източна Европа) се е увеличил. По данни на
ЕК33 в Западна Европа има около 4 милиона души, които работят временно,
извън родните си места.
Посочените данни ни дават основание да определим различните видове наемни работници в селското стопанство, представени в таблица 2 и да идентифицираме различните категории самостоятелно заети лица, представени в таблица 3.
Таблица 2
Наемни работници в селското стопанство
Видове наемни работници в
селското стопанство

Особености

Селскостопански работници,
заети на постоянна работа

Обикновено работят като наети в големи
фермерски стопанства.

Специализирани работници

Агрономи или други работници, изпълняващи
специфични задачи, свързани, например, с
обработването с пестициди, инженери,
икономисти и др.

Сезонни, случайни, временни
работници и работници,
заети за един ден

Занимават се не само със селскостопанска работа,
но и с други дейности в региона, в зависимост от
наличната работа.

Имигранти

Наемат се на срочни договори в периодите на
прибиране на реколтата.

32

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1699, работната дефиниция за многофункционалност,
използвана от ОИСР, е свързана с определените характеристики на селскостопанския производствен процес и неговите резултати – съществуват много стоки и продукти, които са произведени
съвместно от селското стопанство. Идеята е, че селското стопанство има много функции в допълнение към основното производство, например, опазване на околната среда, опазване на ландшафта, заетостта в селските райони и др.
33
European Commission (2010), Rural development in the European Union: statistical and economic
information – report 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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Таблица 3
Самостоятелно заети лица в селското стопанство
Категории
самостоятелно
заети лица
Предприемачи34

Земеделски
производители, които
представляват
традиционните форми
на дейности,
упражнявани като
самостоятелно заети
лица.
Земеделци,
занимаващи се с
натурално стопанство

Неплатени семейни
работници

34

Особености
Големи собственици на земя, извършващи стопанска
дейност с помощта на работници и служители. Те
използват нови технологии, имат достъп до кредити,
застраховат продукцията си.
Те са средни и малки земеделски стопани – управляват
ферми с помощта на различни финансови и технически
средства и произвеждат продукция за вътрешния пазар
или експорт. Тази категория самостоятелно заети лица
често работят с малък брой работници и служители и
членовете на своите семейства.
Стопанисват малки стопанства, не използват технически
„ноу-хау”, лишени са от ресурси, достъп до кредити и
пазари и работят без помощта на работници и служители,
но понякога подпомагани от членовете на своите
семейства. Характерно за тях е, че често работят и на
друго място за да допълнят доходите си.
Профилът на тези заети включва най-вече хора на
възраст между 25 и 54 години, с ниско образование и
живеещи предимно в селските райони. Те влагат труд в
полза на семейното производство, техният труд не се
отчита статистически, често са жени и деца. Семейната
работна сила, работеща в стопанството извън основната
си трудова заетост (след работно време, през почивните
и празничните дни, по време на годишния отпуск)
формират типичната за българските семейни земеделски
стопанства допълнителна заетост. Данните35 сочат, че за
38% от семейната работна сила дейността в стопанството
е форма на допълнителна заетост.

Т. Турлакова определя предприемачеството като „особен вид икономическа активност – целесъобразна дейност, ориентирана към извличане на печалба, основана на самостоятелна инициатива,
отговорност и/или иновационна предприемаческа идея.” Съвременни проблеми на аграрното
предприемачество в България, Варна, 2002, с. 12.
35
МЗХ. Аграрен доклад, 2012 г.
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В свое изследване Главна инспекция по труда (ГИТ) 36 посочва, че работещите по трудово и служебно правоотношение (регистрирана форма на заетост) през 2011 г. са 58 044 души, наети в 5814 земеделски стопанства с различен юридически статут (юридически, физически лица, които развиват дейност
в сектор Селско стопанство). Често отношенията със сезонните работници са
уреждат по Закона за задълженията и договорите, т.е. с граждански договори, в
които е договорено заплащане най-често на килограм набрана суровина.
Няма почти никакви статистически данни за формите на заетост според
трудовия договор в селското стопанство на различните европейски страни, освен за Франция – през 2009 г. безсрочните трудови договори представляват
28% от работните места, а срочните 72%. За непълно работно време са 4% от
договорите37.
Характерната за селското стопанство сезонност, наличието на скрита безработица и нейната устойчивост са основната предпоставка за развитие на гъвкавите форми на заетост (срочни договори, договори за непълно работно време,
сезонни договори, гъвкаво работно време, работа на смени, работа през почивните дни и др.).
Освен, че е опит за оцеляване в променящите се икономически условия,
можем да посочим и някой ползи от гъвкавата земеделска заетост (вж. табл. 4).
Таблица 4
Ползи за работодателите и работниците в селското стопанство
от прилагането на гъвкави форми на работа38
Ползи за работодателя:
1. По-голяма рентабилност и
ефективност на труда от икономии на
разходи, при гъвкав работен график. Не
се налага заплащане за извънреден труд.

2. Сключването на срочни трудови
договори в периодите на прибиране на
реколтата или на договори за
извършване на определена работа дават
възможност за справяне със сезонните
влияния.

36

Ползи за работниците:
1. Основната полза от гъвкавата работа
за работниците е, че тя им дава шанс да
съчетаят и други ангажименти и
дейности около земеделското
стопанство и по-добре да използват
свободното си време.
2. Гъвкавата работа е особено полезна
за работниците, които са млади или
имат деца или се грижат за възрастни.

Данните са събрани от ИА ГИТ към 30.04.2011 г. по подадена Основна декларация по чл. 15 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и са засечени с броя осигурени лица и в
НОИ и се считат за реални.
37
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1179.htm
38
Адаптирано по проект FLEMCEE на Българската стопанска камара.
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3. Възможност за привличане на
служители с по-високо ниво на умения и
квалификация. Земеделският стопанин
може да назначи конкретен специалист
за определен период или за постоянно,
но почасово.
4. Повишава се удовлетворението от
работата и духа на персонала.

5. Намаляват се периодите, в които
стопанството работи в намален състав
поради отсъствия на работниците (по
болест, отпуска, др.)

6. Постига се по-голяма приемственост
на персонала, по-добър баланс работа –
живот, което, от своя страна, има
положително въздействие за задържане
на персонала, както и подобряване на
служебните отношения, мотивацията и
ангажираността.
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3. Гъвкавите форми на работа могат да
им осигурят възможност за
допълнителна заетост в селското
стопанство и допълнителни доходи..

4. Гъвкавото работно време може да
улесни мобилността на работниците и
да им помогне да избегнат стреса от
пътуването до работното място в
пиковите часове.
5. Гъвкавостта e свързана с гъвкава
организация на труда, която
благоприятства бързо и ефективно
овладяване на нови умения и
съчетаване на работа с лични
отговорности.
6. Гъвкавата заетост е възможност за
частично справяне с безработицата в
земеделски райони със значителен брой
безработни.

Всеки процес има и отрицателни страни. При гъвкавите форми на заетост
те са предимно за работниците и са свързани с по-ниско заплащане на труда и
скрито удължаване на работното време.
Съществен социален проблем за сектора е неформалната (нерегистрирана) форма на заетост. Над 50% от заетите сезонни работници нямат сключени
срочни трудови договори, а им се плаща в брой или „на ръка”, не се осигуряват
социално и здравно и са в неравностойно положение със сезонните работници,
наети съгласно трудовото законодателство за една и съща дейност.39 За работниците без договори отпадат социално подпомагане, компенсации, отпуски и
други социални плащания, уредени с трудовото законодателство. Те често са
засегнати от нарушение на наредбите за работно време, почивки и отпуски,
както и нарушения на наредбите за организация и структура на работната заплата, за здравословни и безопасни условия на труд.
Нетипичните форми на трудова заетост, като аутсорсинг и лизинг на персонал, днес са едно от най-удобните решения за управление на персонала, което
в продължение на много години е популярно в западноевропейското селско стопанство. Всеки фермер има свои собствени изисквания по отношение на характера на заетостта, които са съобразени с календарно спокойните и по-активни
39

По данни на Изпълнителна агенция ГИТ.
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периоди в стопанството му. Поради спецификата на аграрната дейност не е възможно да се поддържа максимална заетост през цялата година. Обикновено през
летните месеци и есента, във връзка с прибирането на реколтата, е необходимо
да се наема допълнителна работна сила. Често се използват гъвкавите форми на
заетост, а също така и нестандартните като лизинг и аутсорсинг на персонал. В
света все повече работодатели в селското стопанство решават да използват този
начин за наемане на ефективни работници (дори чуждестранни, като използват
специализирани агенции за да достигнат до нови пазари на труда). Агенцията за
временна заетост поема задължението, свързано с процеса на набиране на персонал, управление на човешките ресурси, трудовите възнаграждения и работническа застраховка. Това позволява на собственика на стопанството значителна
свобода при провеждането на кадровата политика по отношение на променливите икономически условия, времето и колебанията в пазара на труда.
България изостава значително в хармонизирането на основните директиви на
Европейския съюз и изискванията и конвенциите на Международната организация
по труда, свързани с нетипичните форми на заетост и агенциите за временната
заетост. Едва през 2012 г., с изменението в Кодекса на труда,40 се въвеждат изискванията на Директива 2008/104/ЕО, относно работата чрез агенции за временна
заетост. По данни41 на Агенцията по заетостта са регистрирани 46 предприятия,
които осигуряват временна работа (агенции за временна заетост). Те изпращат
работници за сезонна работа в селското стопанство на други страни – Франция,
Белгия, Испания, Италия и др. Независимо, че са популярни в световното селско
стопанство дори и в бившите социалистически страни,42 няма данни за български
фирми (предприятия ползватели) в областта на селското стопанство, които да си
осигуряват работници чрез агенции за временна заетост. Българските работодатели все още не са запознати с предимствата на нетипичните форми на заетост.
Направеният преглед на формите на трудова заетост и характерните им особености в българското селско стопанство ни дават основание да обобщим, че:
• Перспективите пред заетостта в селското стопанство са повлияни от
набор структурни проблеми, исторически фактори и социални проблеми, което играе важна роля при формирането £ като непълна, допълнителна и често неформална.
• Сезонният характер на производството е един от основните фактори,
предопределящи съществуващите форми на заетост в сектора.
40

Кодекс на труда, глава V, раздел VIII “в” Допълнителни условия за извършване на работа чрез
предприятие, което осигурява временна работа (Нов – ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 05.12.2011 г.).
41
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=38/02&WA=Temporary_work/TWFirms_List.htm,
Списък на предприятия, които осигуряват временна работа, съгласно Закон за насърчаване на
заетостта
42
Андрю Коркус, президент на EastWestLink, лидер в набирането на работници от Азия и Източна
Европа за Полша. „Нашата агенция набира работници на мястото, където нашите клиенти се
нуждаят от тях най-много, и чрез гъвкави форми на сътрудничество е възможно да се поддържа
ниско текучество на персонала и стабилно ниво на заетост, независимо от сезона.“ http://
www.ewl.com.pl
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• Гъвкавите форми на заетост са най-често използваните, а нетипичните
форми, характерни за световното селско стопанство, не се прилагат в
България.
• С най-висока степен на сигурност на доходите, социалната осигуреност
и кариерното развитие е формата на заетост на постоянен трудов договор, при пълно работно време.
• Нерегламентираната заетост или заетостта без писмен договор е форма на заетост, която е най-неблагонадеждна по отношение на качеството на заетостта.
Заключение
В заключение можем да кажем, че в бъдеще работодателите трябва да
отговорят на новите икономически и социални предизвикателства, свързани с
модернизирането на трудовите отношения и тенденциите в заетостта. Управленските решения на предприемачите и мениджърите в селското стопанство
трябва да бъдат насочени към:
• Отговорно отношение към формите на трудова заетост, защото не може да
има устойчив бизнес при безотговорно поведение към хората и техния труд.
• Въвеждане на нови модели на организация на труда, усъвършенстване
на практиките за управление на човешките ресурси и намаляване на
социалната цена за работниците.
• Постигане на относителна затвореност на технологичния цикъл (дейност едновременно в селското стопанство, обработващата промишленост и услугите), с цел осигуряване на постоянна заетост.
• Въвеждане на добри световни практики.
За подпомагане изпълнението на посочените дейности е необходимо браншовите и работодателските организации да засилят присъствието си в сектора.
FORMS OF EMPLOYMENT IN THE AGRICULTURE OF BULGARIA
Assist. Prof. Pavlina Ivanova
Abstracts
Under the rapidly changing economic realities employment is a key factor for raising the
quality of life and the development of human capital. As a traditional sector agriculture is of
strategic importance to the country, not merely because it ensures the security of food supplies,
but also because it provides employment and income to a large part of the rural population.
In the article there are discussed the forms of employment, generalized on the basis of
various criteria. In connection with the characteristic features of agricultural employment there
are worked out the kinds of hired workers and the classes of self-employed persons in agriculture.
There are mentioned the advantages and disadvantages of using flexible forms of employment in
agriculture. There are recommended certain management decisions to the employers in the sector.
Keywords: employment, agriculture, flexible forms.

