
   
 
 

 
        ДО 
        БЮРОТО НА 
        НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
 

П Е Т И Ц И Я 
 

на участниците в мирния протест срещу някои от 
предложените изменения на ЗСПЗЗ и провеждането 

на аграрната реформа 
 

 
 ГОСПОДА ДЕПУТАТИ, 
  
 Приетите на първо четене изменения към ЗСПЗЗ предизвикаха взрив от тревога 
и недоволство у хилядите земеделски стопани. Те водят до невиждана на село 
безработица, блокиране на стопанската дейност и пустеещи земи. 
 Неразбираеми остават за нас политическите Ви страсти и непознаването на 
българското село от болшинството депутати. 
 Разтревожени сме от дезорганизацията, безпомощността и объркването, които 
съществуват у земеделските производители пред прага на пролетната сеитба. 
 Над 700 000 български граждани се лишават от имуществен дял за трудово 
участие. 
 Над 350 000 работещи в земеделието са на прага на безработицата, ако със закон 
се приеме ликвидирането на ТКЗС. 
 Чуйте нашия глас в парламента: 

1. Настояваме за закони, които да гарантират възстановяването собствеността 
на земята, защитата на производителя и осигуряване на условия за 
земеделско производство. 

2. Настояваме ликвидирането на ТКЗС да стане по реда, предвиден в раздел V 
на Закона за кооперациите. 

 
Наше право е сами да ликвидираме ТКЗС и сами да решаваме как и по какъв 

 начин да произвеждаме. 
 Наложително е осигуряването на приемственост между формите на 
стопанисване, за да не се наруши непоправимо производствения цикъл. 

3. Решително възразяваме против отмяната на ал.4 от чл.27 от СПЗЗ – лишаване 
от имуществен дял за трудово участие. 

4. Отхвърляме предложението за възстановяване на земята само в реални 
граници. То води до блокиране на реформата, забавянето й с години и с 
пречка за развитие на модерно земеделие. 

5. Настояваме да възложите на Правителството незабавно да приеме 
благоприятни икономически условия за земеделско производство: 
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- поемане от държавата на задълженията на ТКЗС към банките; 
- гарантирани защитни изкупни цени на основни селскостопански 

продукти, осигуряващи минимална рентабилност; 
- кредити за земеделска дейност с лихвен процент не повече от 5-10 на 

сто; 
- надбавки за изкупена продукция от планинските райони; 
- осигуряване на необходимите средства за развитие на науката, 

хидромелиорациите, ветеринарното и племенното дело, борбата с 
градушките; 

- стимулиране на вноса на съвременни средства за производството и 
износа на селскостопанските продукти. 

 
ГОСПОДА ДЕПУТАТИ, 
 
За сетен път Ви умоляваме: разсъдете трезво, приемете закони, които да 

стимулират развитието на селското стопанство, а не да му пречат. 
Ако не проявите разум и не се вслушате в справедливите ни искания, то Вие 

депутатите, ще носите цялата отговорност пред народа за катастрофата в земеделието, 
настъпващия глад и нарушаване на социалния мир. 
            
            

ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЯТА 
 
 

 
Ф Н С Т З, П РЕДСЕДАТЕЛ: Л. Харалампиев ________________________________ 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ: 
 
 
БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН ПЛЕВЕНСКИ РЕГИОН 
БУРГАСКИ РЕГИОН ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН 
ВАРНЕНСКИ РЕГИОН РАЗГРАДСКИ РЕГИОН 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ РЕГИОН РУСЕНСКИ РЕГИОН 
ВИДИНСКИ РЕГИОН СИЛИСТРЕНСКИ РЕГИОН 
ВРАЧАНСКИ РЕГИОН  СЛИВЕНСКИ РЕГИОН 
ГАБРОВСКИ РЕГИОН СМОЛЯНСКИ РЕГИОН 
ДОБРИЧКИ РЕГИОН СОФИЯ-град 
КЪРДЖАЛИЙСКИ РЕГИОН СОФИЯ-окръг 
КЮСТЕНДИЛСКИ РЕГИОН СТАРОЗАГОРСКИ РЕГИОН 
ЛОВЕШКИ РЕГИОН ТЪРГОВИШКИ РЕГИОН 
МИХАЙЛОВГРАДСКИ РЕГИОН ХАСКОВСКИ РЕГИОН 
ПАЗАРДЖИШКИ РЕГИОН ШУМЕНСКИ РЕГИОН 
ПЕРНИШКИ РЕГИОН ЯМБОЛСКИ РЕГИОН 
 
19.02.1992 г. 
Гр. София 


