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Здравна защита за теб и семейството ти

В селското стопанство ли работиш? Имаш ли здравни разходи за 
специализирани изследвания и/или хирургични операции? За теб или за 
семейството ти? В твоя помощ идва FISA – Фондът за допълнително здравно 
осигуряване на работниците в селското стопанство и в разсадниците. 
Това е важен инструмент, включен в трудовия договор, който е изключително 
полезен за теб и за членовете на семейството ти в случай на лекарски 
прегледи, болничен престой или трудова злополука. 
Фондът FISA гарантира на всички работници в селското стопанство и в 
разсадниците, както и на техните семейства, система за осигуряване, която е 
допълнителна към предоставяната от Националната здравна служба, както 
и финансова помощ, която може да бъде много полезна в моменти на нужда.
Благодарение на националния трудов договор, подписан от нашия 
синдикат, разходите за фонд FISA се поемат изцяло от фирмите. 
Работниците не плащат нищо за членството си в този Фонд, следователно, 
услугите са безплатни за тях.

Услуги, осигурявани от организацията Eban 

Националната земеделска двустранна организация (НЗДО - Eban), създадена 
от социалните партньори в селското стопанство и предвидена от националния 
договор, предоставя при това редица услуги в подкрепа на доходите. 
Селскостопанските работници на безсрочен трудов договор, работещи в 
селскостопански фирми, които са направили вноските си в организация Eban, 
имат право на следните обезщетения:
• Уволнение: ако са уволнени през последните четири месеца на годината, имат 

право в продължение на три месеца на 30% от минималното възнаграждение 
за 2-ра категория на националния колективен трудов договор;

• Майчинство/Бащинство: при доброволно ползване на допълнителен 
родителски отпуск (отпуск за отглеждане на дете) имат право на 40% 
от минималното възнаграждение за 2-ра категория на националния 
колективен трудов договор в продължение на шест месеца;

• Онкологични заболявания: при неплатен болничен отпуск (чл. 60 
и 61 на националния колективен трудов договор) имат право на 80% 
от минималното възнаграждение за 2-ра категория на националния 
колективен трудов договор в продължение на шест месеца;

• Жертви на насилие въз основа на пола: жените, които са включени в 
процедури за защита поради претърпяно насилие, основано на пола, и които 
ползват отпуск, имат право на 100% от минималното възнаграждение за 
2-ра категория на националния колективен трудов договор за два месеца 
отпуск, ползвани след изтичане на трите месеца, предвидени по закон.

Допълнителните здравни услуги, предоставяни от 
Фонда, са:

За цялото семейство
• Болничен престой със и без хирургическа намеса 
• Обезщетение при раждане, ако то не е с цезарово сечение
• Дневен стационар за хирургично лечение или за лечение и терапия на онкологични 

заболявания (химиотерапия, кобалт-терапия, лъчетерапия) и диализа
• Хирургическа намеса в амбулаторни условия за дерматологични и очни 

проблеми 
• Високоспециализирани изследвания (магнитен резонанс, компютърна 

аксиална томография и др.)
• Рехабилитация и физиотерапия след злополука или специфични 

заболявания 
• Ортопедични и слухови протези/медицински помощни средства 
• Зъболечение  след злополука 

За повече информация се обърни към FAI CISL

За повече информация се обърни към FAI CISL

Само за лицето, членуващо във Фонда
• Състояния, при които се нуждае от чужда помощ
• Злополуки
• Кръвни изследвания
• Прегледи при лекар-специалист
• Физиотерапия, кинезитерапия, кардиологична и невромоторна 

рехабилитация след болничен престой поради заболяване или злополука.
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