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Преструктуриране и работа 
в селското стоПанство

Резултати и препоръки



Фактори, влияещи върху процесите на преструктуриране
Пример – Животновъдство и растениевъдство – Фелген-
трой ООД, производство на зеленчуци - Фелгентрой ООД
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Преструктуриране и работа в селското 
стопанство

Проведеният в рамките на една година проект бе 
финансиран по Програма Прогрес на европейската 
комисия. Чрез този проект партньорите имаха въз-
можността да изследват, оценят и представят ситу-
ацията на преструктуриране в селското стопанство 
в шест страни в предприятия с различни стартови 
условия.

Чрез практическо онагледяване и дискусии  за опита, 
проблемите и възможностите за развитие на земе-
делските стопанства и на образователните и научни 
институции се даде възможност за проследяване и 
оценка на различни аспекти и фактори, влияещи върху 
аграрната структурна промяна на ниво предприятие. 

По време на посещенията на различните предприя-
тия участниците попълваха въпросник. Целта бе да се 
определят факторите, довели до необходимостта от 
преструктуриране и най-вече с оглед на запазване на 
съществуващи и създаване на нови работни места.

резултатите от проекта

анализът на факторите, влияещи върху иновативното 
развитие на предприятията показва разнообразието 
от възможни варианти за разширяване на стопан-
ската дейност на предприятията и в резултат на това 
създаване на нови работни места и заетост в селските 
райони. общите елементи на всички разгледани при-
мери за добри практики са: необходимост от квали-
фицирана работна ръка, коопериране на предприятия 
с различна стопанска дейност,  насърчаване на учас-
тието на различни равнища. в тази връзка от изклю-
чителна важност е провеждането на практически, 
приложно ориентирани научни изследвания в сел-
ското стопанство и на професионално образование и 
обучение.

идентифицираните в рамките на проекта фактори, вли-
яещи върху иновативното развитие са разнообразни:

резултатите от проекта придобиват особено значе-
ние в рамките на провеждащата се дискусия за бъде-
щата политика на общността, европейските социални 
и структурни фондове и общата селско стопанска 
политика.

всеки партньор, участник в проекта е въвлечен по един 
или друг начин в дебата за бъдещите  политики, било 
като актьор на ниво предприятие или на местно ниво, 
или като учен, който се занимава с бъдещото развитие 
на селското стопанство, или пък като представител в 
различните комитети за мониторинг на регионално, 
национално и европейско равнище.

 � Държавни политики, Закони за рамкови условия и 
начини на финансиране;

 � капитали, инвестиции;

 � иновативен потенциал (научно-изследователска 
дейност, бизнес идеи);

 � образование и професионална квалификация;

 � Подкрепа на обществото;

 � регионална интеграция (работа в мрежи, 
създаване на продуктова верига);

 � сътрудничество с различни браншове (както 
на секторно, така и на ниво предприятие, 
коопериране с предприятия в областта на 
туризма и търговията и др.);

 � насърчаване на мотивацията и участието.

работниците в селското стопанство

в много региони трудовата заетост отново нараства. 
наблюдава се диференциация на селскостопан-

ски дейности, чието развитие ще опишем 
накратко. 

от една страна това са обикновени 
дейности с преобладаващ ръчен труд 

и неизискващи специални знания. При 
прибиране на реколтата, засаждането 
и отглеждането на специфични кул-

тури броят на работниците, извършващи 
ръчен труд нараства силно. За целта се 

наемат предимно сезонни работници. в пове-
чето европейски страни под сезонна заетост се при-
ема работата за период до 8 месеца. 

в много региони се търсят специалисти в животно-
въдството и растениевъдството. в следствие на тех-
ническия прогрес изискванията към тези дейности 
нарастват, а научните изследвания показват недостиг 
на квалифицирана работна ръка.
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в производствените селскостопански предприятия 
или стопански сдружения често възникват нови дей-
ности по веригата – от производителя, през прера-
ботката до директни продажби. различните дейности 
включват напр. обработването, маркетинга и продаж-
бите, ресторантьорство или производство на енергия. 
Често са необходими нови квалификации и умения. 

нарастване на заетостта се наблюдава също и при 
фирми, предлагащи преки услуги на земеделските 
предприятия. наред с традиционните услуги, като 
например осеменяване на животни, се увеличи и броя 
на селскостопанските предприемачи. тези дейности 
изискват обикновено притежаване на специализирани 
знания от страна на работниците. 

на пазара на труда все по-голямо значение придоби-
ват така наречените производители на нишови проду-
кти. екологичното производство се разрастна поради 
нарастващото потребителско търсене и се превърна в 
област, която предлага нови перспективи.

Последици за образованието и 
професионалното обучение

новите изисквания могат да бъдат удовлетворени 
успешно, когато се приложат съответните съпът-
стващи мерки. Мобилен и гъвкав може да бъде само 
този работник, който притежава широки базови зна-
ния и подходящи социални компетентности. По отно-
шение на образованието на работниците се изисква 
широка подготовка, за да могат да запазят своята 
гъвкавост и способността за адаптация към променя-
щите се условия. наред с това трябва да продължава 
непрекъснатото обучение на работниците и служите-
лите за повишаване на квалификацията.

изискването за учене през целия живот е крайно 
време да се приложи и в сектор Земеделие. Появя-
ват се нови предизвикателства пред предприятията 
и работниците освен икономическото развитие, а 
именно - технологични промени, социални промени и 
промени в резултат на изменението на климата.

Превантивни и съпътстващи мерки

изисквания към работниците и служителите

Проектът показа колко бързо се променя трудовият 
климат дори и в селското стопанство и колко ком-
плексни са станали дейностите. така че към работните 
места на работниците в селското стопанство ще се 
поставят нови изисквания за:

 � все по-висока квалификация, по-широки лични 
компетентности, умение за съвместна/екипна  
работа, по-голяма самостоятелност;

 � работниците трябва да са в постоянна готовност 
за учене (учене през целия живот), за да могат да 
отговарят на променящите се изисквания;

 � засилване ангажираността на работниците и 
техния принос за предприятието, за да останат 
управляеми процесите, които стават все 
по-комплексни;

 � Физическото натоварване намалява за сметка на 
увеличаването на психо-социалното натоварване;

 � нарастваща мобилност на работещите - това 
означава разделение на работното място в две 

предприятия или смяна на работното място в 
друго населено място;

 � готовност на работниците за посрещане на новите 
изисквания, които възникват напр. произтичащи 
от климатичните промени и т.н.

изисквания към селскостопанската политика и 
държавата:

 � основен акцент в селскостопанската политика 
трябва да бъде поставен върху заетостта и труда. 
необходимо е да се постигне равнопоставеност 
на целите на отделните политики по доходите, 
околна среда, защита на животните и защита на 
потребителите;

 � Запазване и насърчаване на професионалното 
образование;

 � Професионалното обучение и повишаването на 
квалификацията на работниците и особено на 
жените трябва да се насърчават по-усилено;

 � ефективен контрол на нормите за безопасност 
на труда и спазването на социалните стандарти 
(напр. кръстосано съответствие)

 � Подобряване възможностите на работниците и 
синдикатите за участие в обществения живот и 
влияние на ниво предприятие, на регионално и 
европейско ниво.

изисквания към работодателя

Пред работодателите също се поставят редица изис-
квания, които налагат промяна в отношенията с 
работещите:

 � Засилване на превантивната грижа за здраве и 
безопасност на работното място;

 � Повече средства за образование и професионално 
обучение;

 � Засилено участие при взимане на фирмени 
решения;

 � По-активно отношение към ангажираността 
и приноса на предприятието за развитието на 
региона;

 � участие на работниците в 
разпределението на печалбите;

 � необходимост от гъвкавост в 
отношенията към работниците.
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сборник

в сборника са предста-
вени постигнатите резул-
тати от проекта. наред с 
анализите за структур-
ните промени въз основа 
на отделни примери в 
различните страни в него 
ще намерите обобщение 
на резултатите по отно-
шение на заетостта.

сборникът е наличен на 
немски и английски език.

интернет страница

на интернет страницата 
се намират описанието 
на проекта, работната 
програма на всички 
езици на участващите 
в проекта партньори, 
както и фото-прото-
коли от посещенията на 
стопанства и предприя-
тия, както и описание на 
техния профил.
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