
        

 
                         

С  Т А  Н О В И Щ Е 
на 

Федерацията на независимите синдикати от Земеделието 
 

OТНОСНО: Мерки за гарантиране   на дългосрочната финансова 
стабилност на българската пенсионна система и подобряване 
адекватността на пенсиите 
           
         

На своята ежегодна отраслова среща, проведена в периода 7 - 
8.06.2010г., на която присъстваха 107 представители на синдикалните 
организации, Федерацията  на независимите синдикати от земеделието се 
запозна и обсъди  предоставения от Министъра на труда и социалната 
политика материал „Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова 
стабилност на българската пенсионна система и подобряване адекватността на 
пенсиите”.  
В дебата участваха Пламен Димитров – вицепрезидент на КНСБ и Йосиф 
Милошев – началник отдел „Правен” към НОИ и член на Консултативния съвет 
по пенсионната реформа. 
Всички синдикалисти единодушно подкрепиха позицията на КС на КНСБ като 
същевременно поставиха допълнителни условия предвид специфичността на 
отрасъла както следва: 

1. Запазване облекчителния режим на земеделските производители при 
спазване на диференциран подход в зависимост от получените приходи 
през годината. 

2. Разширяване обхвата на осигурените лица, работещи в отрасъла чрез 
засилен контрол върху дейността на всички земеделски производствени 
структури, които наемат ежегодно работна ръка без трудови договори. 
Преустановяване на порочната практика за внасяне на  осигурителни 
вноски, изчислени не върху реално получено трудово възнаграждение, а 
на основата на минималните осигурителни прагове - ключова 
предпоставка за стабилизиране  на осигурителната система. 

3. Преразглеждане  осигурителния режим на сезонните работници за риска 
„безработица” в отрасъл Земеделие. 

4. Времето на обучение във висше учебно заведение, както и на 
обучението за редовна докторантура да се признава за придобит 
осигурителен стаж. 

5. Създаване от държавата на специализиран пенсионен фонд за 
работещите в отрасъла. 

 
ФНСЗ алармира за пореден път, че вследствие на погрешно проведената 

аграрна реформа стотици хиляди работници и служители от отрасъл Селско 



стопанство останаха трайно безработни, без алтернатива на пазара на труда и 
загубиха фундаментални права – трудов и осигурителен стаж.  
Ние вярваме в основополагащия принцип на социално-осигурителната система 
за справедливост и солидарност и настояваме да се намери адекватно 
законодателно решение, което да възмезди тази категория обезправени 
работници и служители като им се дари необходимото време под формата на 
осигурителен стаж. Тази социална несправедливост, засягаща стотици хиляди 
работещи и служители в отрасъла би била избегната, ако своевременно беше 
организиран специализиран пенсионен  фонд за работещите в отрасъла,  
както и ако беше приложена мярка „Ранно пенсиониране”, съгласно чл.19 от 
Регламент 1698 на ЕС. Помощта по горепосочения член се предоставя на 
фермери, които решат да прекратят своята дейност като прехвърлят 
стопанството на по-млади  фермери. По наши данни единствено България  от 
27-те страни-членки не успя да се възползва от тази възможна мярка, 
независимо от настояванията на Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието. 
 

Като взеха предвид горе изложеното участниците в асамблеята – 
представители на синдикалните организации от сектор Земеделие намират за 
неприемливи и социално неоправдани предложените варианти от 
Консултативния съвет по пенсионна реформа и настояват за разглеждане на 
горе посочените условия за преодоляване на тежки социални последици и 
превенция на бъдещи грешки в сектор Селско стопанство.   
 
8.06.2010 г. 
София  

Светла   Василева,  
Председател на ФНСЗ 

 


