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 Уважаеми колеги, 

 След като се запознах с проекта за дневен ред на предстоящия 

на 17.02.2021 г. КС на КНСБ, констатирах липсата на предварителна 

писмена информация по т.1.1. Обективно тя още липсва, тъй като 

много от политическите сили изразили намерения да участват в 

предстоящите парламентарни избори, не са се регистрирали в ЦИК и 

не са обявили своите програмни приоритети. 

 В продължение на наложилата се в годините традиция, 

вероятно на нас ни предстоят срещи през м.март с някои от 

„кандидатите за слава“, на които те ще ни уверяват колко много са 

загрижени за РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ, а ние аргументирано ще 

излагаме наши искания, които повечето от тях със сигурност ще 

забравят напускайки сградата на КНСБ. Въпреки това, на мнение съм, 

че ние като най-голямата солидарна общност в България следва да 

поискаме двете най-солидарни социални системи у нас да бъдат 

наистина солидарни, но и справедливи. Имам предвид тези за здравно 

и пенсионно осигуряване. Признавам, че съвсем наскоро разбрах, че 

приемания административно и безпринципно максимален 

осигурителен доход е и максимален здравно-осигурителен доход. 

Това означава, че от околоко 3,1 милиона работещи български 

граждани може би повече от 250 хиляди души с високи доходи имат 

силно редуциран принос към двете системи. Много от тях със 

сигурност не мислят и да разчитат за в бъдеще на общественото 
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__________________________________________________________________________ 

 

 



здравеопазване /то е за обикновените граждани на България/, нито 

да имат „достойни старини“ с пенсия от първия стълб на пенсионната 

система. Кои са в числото на тези 250 хиляди, мисля всеки може сам 

да си отговори. 

Вечното оправдание, че няма пари за освобождаване от лимит 

на пенсионните и здравно-осигурителни вноски, вече изобщо не 

издържа. Приходите в двете системи, многократно ще надхвърлят 

увеличения с 83-84 млн.лева годишно разход (подчертавам годишно) 

необходим за отпадане на т.нар. таван на пенсиите. 

Може би не по най-добрия начин зададох подобни въпроси и на 

министър Сачева на последния ни КС на 22.12.2020 г. Няма да 

коментирам, че тя изобщо не ми отговори. Дори пропусна да включи 

и себе си сред дошлите при нея ИТ специалисти, които настоявали да 

не се променя /освобождава/ максималния осигурителен доход! Ще 

добавя, че за здравно-осигурителната система би било само принос 

освобождаването на здравно-осигурителния доход. 

Изразената днес от мен позиция не е само лично моя. Тя се 

споделя и от членове на синдикалната федерация, която имам честта 

да представлявам. 

Предлагам КС на КНСБ да приеме следните решения: 

1. КНСБ да изисква от политическите сили представени в 

настоящото и следващото Народно събрание да приемат ясен 

и категоричен ангажимент за отпадане на всички 

административни ограничения в здравно-осигурителната и 

пенсионната системи, накърняващи сериозно принципите за 

справедливост и солидарност; 

2. Промените да влязат в сила не по-късно от 01.01.2022 г. 

 

И нека ги познаем по делата! 

 

Инж. Божидар Митев, 

Председател на НСФЕБ – КНСБ 

 

16.02.2021 г. 

 


