
Д E К Л А Р А Ц И Я  

на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана 

Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално 

осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2015 г. 

 

 

Във връзка с внесените предложения за промяна в КСО, чрез преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г., БАДДПО е 

длъжна да заяви : 

 

1. Приемането с промени в Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. на решения по един толкова важен въпрос, 

засягащ всички български граждани, в рамките на един неделен следобед, при 

нарушаване на всички форми за водене на тристранен и обществен диалог, 

отсъствие на анализ и оценка на въздействието на промените за пенсионната 

система, не е просто проява на управленска недалновидност, а форма за вземане 

на решения, която може да бъде опасна за стабилността на държавата; 

 

2. Предложените промени представляват опит за смяна на тристълбовия 

модел на пенсионно осигуряване, въведен през 2000 г. и получил признанието на 

международните институции като успешна стратегия за пенсионна реформа, с 

решения с временен фискален ефект, застрашаващи доверието в пенсионната 

система и по своята същност са отстъпление от проведените в съгласие с 

международните институции спасителни за държавата реформи в  периода 1998-

2001 г.; 

 

3. Неясно защо първият и вторият стълб на пенсионната система се 

противопоставят изкуствено, докато те са създадени като допълващи се и 

балансиращи се, а не като конкурентни един на друг; 

 



4. Зад фасадата на „демократичност на избора“ и „право на избор“ това 

право се отнема и осигурените лица се закрепостяват към солидарната система. 

В допълнение, ние, като експерти в тази област, се затрудняваме да 

прогнозираме размера на пенсиите, които осигурените лица биха получавали 

след време от ДОО, за разлика от втория стълб, където пенсионните плащания 

са лесно определими. 

 

5. Не се предлага истинско право на избор и конкуренция между солидарни и 

капиталови схеми, което би означавало възможност за равностоен избор – т.е. 

всяко осигурено лице да може да реши дали цялата вноска за пенсионно 

осигуряване от 29.8% да бъде превеждана в солидарния фонд или в капиталова 

схема; 

 

6. Предложените промени може и да имат някакъв краткосрочен, съмнителен 

фискален ефект и откупуване на политически комфорт в рамките на 1-2 години, 

но в дългосрочен план ще доведат до увеличване на дефицита в солидарния 

стълб и генерирането на още по-ниски пенсионни доходи от него. Чрез тях не 

само не се решават проблемите за финансовата стабилност на държавната 

пенсионна система, но се застрашава възможността за нарастване на 

пенсионните доходи на базата на капиталови схеми – модел, който действа 

успешно в повечето европейски страни; 

 

7. Предложените промени не адресират по никакъв начин основни проблеми 

на пенсионната система в България като влошаващата се демографска структура, 

ниската събираемост на осигурителни вноски и злоупотребата със средства от 

осигурителната система. 

 

8. Нарушава се един основен принцип, който демократичните държави се 

стремят да въвеждат и прилагат във всички области на обществено-

икономическия живот – този за диверсификация и увеличаване на 

възможностите на осигурените лица за защита на техните права и собственост. 

 



9.  Прави се опит за заобикаляне на решението на Конституционния съд на 

Република България от 2011 г., когато за първи път бе посегнато върху лични 

средства, натрупани в индивидуалните партиди на осигурени в капиталова 

форма лица, които представляват тяхна собственост; 

 
10. Нарушава се постигнатото и подписано през 2010 г. споразумение за 

развитие на пенсионната система между правителството, с министър 

председател Бойко Борисов, синдикатите и работодателите; 

 
11. Не на последно място, държим да знаем Кои са авторите на едни толкова 

съществени промени, засягащи живота и бъдещето на милиони граждани и на 

държавата като цяло,  защото считаме, че анонимността не е прозрачност, а 

обществото следва да знае от първо лице аргументите и мотивите за тази 

промяна.  

 
 

От своя страна, БАДДПО е категорично за това: 

 

• Да бъде продължен широкия експертен, политически и обществен дебат за 

бъдещето на пенсионната система и избирането на най-добрите пътища за 

нейното развитие, с оглед на обезпечаване на най-важната й цел – получаването 

на достойни пенсионни доходи.  

• Да бъде прекратена практиката за вземане на решения, засягащи живота и 

доходите на милиони граждани, непрозрачно и на парче, защото това винаги 

води до грешки, поражда недоверие, липса на устойчивост и предвидимост и 

непоправими щети за държавата.  

 

Изразяваме своята пълна готовност да участваме, както и до сега, в този дебат с 

целия си натрупан опит, потенциал и добронамереност.  

 

16.12.2014 г. 

БАДДПО 


