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Актуално интервю за пенсионноосигурителната система

„ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ИЗБОР”...

(Продължава от стр. 6) 
Осигурявал си се 5-10 годи-

ни в универсален пенсионен 
фонд и си натрупал около 10 
000 лв. Внезапно решаваш 
да ги прехвърлиш в НОИ, къ-
дето уж е по-сигурно и па-
рите ти отиват в „Сребърния 
фонд”. След още 10 години 
решаваш да се върнеш пак 
в универсалния фонд, защо-
то виждаш, че те подвеждат. 
Връщат ти само 10 000 лв., 
без да се отчита инфлацията, 
и всъщност те са се обезцени-
ли, нямаш никаква доходност, 
въпреки че държавата през 
това време е използвала па-
рите ти. Освен че ще загубиш 
от инфлацията, ще загубиш и 
гарантираната минимална до-
ходност във втория стълб, ще 
загубиш и 5 години от живота 
си, през които е било възмож-
но да се натрупват собствени 
средства в универсален фонд. 
Така че, ако отново се върнеш 
в универсален фонд, няма как 
да наваксаш загубеното през 
5-те години, защото осигури-
телната вноска е точно опре-
делена. С други думи, трябва 
да бъде ясно, че всяка про-
мяна в плана за спестяване 
за старини ще бъде неоправ-
дана и един път напуснали 
втория стълб и повторното 
завръщане с идеята за полз-
ване на правото за „демокра-
тичен избор”, ще подвежда 
хората и ще ги ощетява зна-
чително. 

Не може да не се отбе-
лежи и още един от набора 
инструменти за подтикване 
към държавната пенсионна-
та система, дори бих казал 
за наказание на тези, които 
се осигуряват допълнително. 
Това е предвиденият в пред-
лаганите промени начин на 
определяне на размера на 
коефициента за намаляване 
на пенсията, който ще се пре-
доставя на тези лица от НОИ. 
Това намаление според вно-
сителите ще бъде около 28%, 
защото те при неговото опре-
деляне съвсем некоректно, да 
не кажа противозаконно, от-
читат само съотношението на 
вноската 12,8% за ДОО и 5% 
вноска за УПФ. А би трябва-
ло в това съотношение да се 
вземе предвид не само внос-
ката на държавата в размер 
на 12% като трети осигури-
тел, която вноска е за всички 
осигуряващи се лица, а дори 
и допълнителните трансфе-
ри от държавата към НОИ в 
размер на около 8%. Тогава 
съотношението ще бъде най-
малкото по-справедливо.

Говорим за избор. Никой 
не може да бъде против та-
кова право. Трябва обаче да 
се има предвид, че не можеш 
да избираш между две нерав-
нопоставени неща каквито са  
задължителното осигуряване 
само в НОИ и задължител-
ното осигуряване в НОИ и в 
пенсионен фонд. И в момента 
системата дава възможност 
за свободен избор, в т.ч. из-
бор на фонд, в който желаеш 
да се осигуряваш, избор да 
се осигуряваш доброволно, 
избор да напуснеш и да се 
преместиш в друг пенсионен 
фонд, избор в доброволното 
осигуряване на размера на 
твоята лична осигурителна 
вноска, а на работодателите 
избор с каква вноска да оси-
гуряват своите работници и 
служители в такъв фонд. Ето 
това са права, които сега оси-
гурени и осигурители ползват 
реално и постоянно. Универ-
салните пенсионни фондо-
ве са задължителни, защото 
държавата е дала правомо-
щия на институции като пен-
сионноосигурителните 
дружества, чието единствено 
задължение е да управляват 
(контролирано, регулирано, 
надзиравано) допълнително 
вложените средства за втора 
пенсия, които са индивиду-
ални за всеки човек и които 
ще му донесат допълнителни 
пенсионни доходи. 

- Има ли реални опаснос-
ти за парите на осигу-
рените в универсалните 
пенсионни фондове,  че 
властимащите  решават 
да се даде възможност за 
„свободен избор”?
- Няма никаква опасност 

и това стана напълно явно. 
Всички пенсионноосигури-
телни дружества бяха про-
верени за пореден път след 
недоброжелателните публич-
ни, синдикални, ефирни изя-
ви. Минахме на изслушване 
през всички парламентарни 
комисии на Народното съ-
брание плюс пред нарочно 
създадена за това комисия 
и не се установиха никакви 
нарушения. Напротив, в до-
клада на временната коми-
сия се казва, че осигурените 
трябва да бъдат спокойни, 
защото техните средства се 
управляват добре, осигуря-
ват им добра доходност, пен-
сионните фондове са в добро 
състояние. 8,5 млрд. лв. са ре-
ални пари, собственост са на 
хората, осигуряващи се във 
втория стълб, и са разпреде-

лени по сметките им, а не са 
притежание на дружествата. 

Трябва да отбележа, че 
дружествата показват нуж-
ната стабилност вече цели 20 
години. За целия този пери-
од няма дружество, което да 
е фалирало, да е изпаднало 
в несъстоятелност, дори да е 
изпаднало в някакви същест-
вени финансови затруднения. 
Дори и в кризата през 2008 
г. пенсионноосигурителните 
дружества отчетоха най-мал-
ки стойности на спад в стой-
ността на активите им, и не 
само това, те излязоха най-
бързо от кризата и възста-
новиха стойността на своите 
активи. Трябва да се знае, че 
през всичките тези години 
пенсионните фондове не са 
били и сега не са „касички”, в 
които само се събират финан-
сови средства. За периода 
2002 г.- 2014 г. пенсионните 
фондове не са само натруп-
ват средства по партидите на 
осигурените лица, но извърш-
ват определените в закона 
плащания. Освен тези 8,5 
млрд. лв. , за които ви казах, 
че са в наличност, отделно 
за този период на основа-
та на правата на осигурени-
те лица на тях или на техните 
наследници са изплатени по-
вече от 800 млн. лв. Извинете, 
кой обръща внимание на този 
факт? Както и на другия факт, 
че благодарение на дейност-
та на пенсионноосигурител-
ните дружества в личните 
пенсионни сметки на осигуре-
ните лица са натрупани тези 
8,5 млрд. лв. Коя реформа, 
коя система е дала такъв 
резултат?

Трябва да се отчете и още 
един съществен факт. Това, че 
дейността на пенсионнооси-
гурителните дружества и уп-
равляваните от тях фондове 
се контролират изключително 
строго от държавата. Държав-
ният надзор, осъществяван 
от Комисията за финансов 
надзор, както се доказа през 
последните месеци, работи 
успешно по най-съвремен-
ни методи и съгласно дейст-
ващите европейски норми, 
контролира непрекъснато 
дейността на пенсионнооси-
гурителните дружества. Тази 
българска институция с пъл-
но основание, подкрепено от 
европейските надзорни ор-
гани, заяви, че няма никаква 
опасност за вложенията на 
осигурените, че те се намират 
на сигурно място, че те се уп-
равляват по добър и сигурен 
начин. 

- Защо все пак в други 
държави, въвели капита-
ловите системи, вноски-
те бяха замразени  или 
намалени, или изобщо  
активите от частните фон-
дове национализирани?
- Политиците в бившите 

социалистически страни от 
Централна и Източна Европа 
за съжаление доста си прили-
чат. Хоризонтът на повечето 
от тях са следващите избори. 
Това се отнася и за пенсион-
ното осигуряване. И това са 
такива грешки, които бяха на-
правени например в Унгария, 
където се национализираха 
де факто средствата, натрупа-
ни в задължителните пенси-
онни фондове (около 6 млрд. 
долара), и тези  парите бяха 
похарчени за кратко време, 
без реално подобряване на 
финансовото състояние и ста-
билност на държавната оси-
гурителна система. В други 

някои страни по отношение 
на капиталовите системи се 
извърши временно замра-
зяване или намаляване на 
осигурителните вноски, ко-
ито бяха предназначени за 
тях. Сега обаче се наблюда-
ва периодът за „отрезвяване”. 
Някои от тези страни въз-
становяват размера на тези 
вноски, други дори ги увели-
чават. В този план често се 
питам, защо не се поучаваме 
от грешките на другите, а точ-
но обратното, искаме първо 
да ги опитаме на свой гръб? 
Колегите ни от Унгария, Пол-
ша, Румъния благородно за-
виждат на постигнатото у нас 
в дейността на капиталовите 
пенсионни фондове и в задъл-
жителното и в доброволно-
то допълнително пенсионно 
осигуряване. Не случайно и 
международните експерти 
високо оценяват постигнатото 
в България и го смятат за при-
мер. Вземете Румъния, която 
е съседна страна и в много 
други отношения вземаме за 
пример, копира голяма част 
от нашето законодателство 
в тази сфера. Но сега като 
пример трябва да се посочи, 
след временното замразява-
не и намаление на осигури-
телните вноски от 2016 г. те 
се увеличават и ще бъдат над 
6%. Там правителството под-
крепя дейността на пенсион-
ните фондове, там се разчита 
на инвестиции на капиталови-
те фондове в икономиката на 
Румъния, особено в инфра-
структурни проекти. Ето при-
мер за подражание. Затова и 
в България трябва да разви-
ваме и усъвършенстваме този 
модел, а не да се връщаме 
назад и да залагаме бомба, 
която може да разруши мо-
дела.

- Министерството на фи-
нансите пласира нова 
емисия държавен дълг, 
от която пенсионните 
фондове бяха изключе-
ни. Защо?
- За съжаление г-н Вла-

дислав Горанов, финансовият 
министър, когото уважавам 
и зная, че разбира нещата, 
използва този случай да по-
каже „мускули” пред пенсион-
ноосигурителните дружества 
и техния мениджмънт, както 
се казва да знаят „пред коя 
църква да се кръстят”, като 
ги лиши от възможността за 
инвестиции в страната. Както 
вие, така и всички ние се пи-
таме: Кой губи от това, че не 
се използва ресурсът на един 
сериозен институциона-
лен инвеститор, каквито са 
пенсионните фондове, как-
то това се прави във всички 
страни? И отговорът е един и 
категоричен - губи държава-
та, губят осигурените лица, 
губи пенсионната система. 
Доходността, която би се по-
лучила след инвестирането в 
тази емисия държавни ценни 
книжа, да бъде както в пол-
за на осигурените българи, 
така и в полза на пенсионна-
та система. Това действие на 
управляващите беше демон-
страция на един от прийо-
мите, които се използват, за 
да се покаже в кого е сила-
та в момента и как може тя 
да се използва така, че пен-
сионните фондове да не по-
казват добри резултати. Все 
пак фондовете се справиха 
и с тази ситуация, защото 
имат възможността, опита и 
задължението да инвестират 
средствата на осигурените 

лица не само в България, но 
и извън нея. 

- Какво става с някои 
мерки за развитието на 
капиталовата система, 
включително и с Гаран-
ционния фонд за гаран-
тиране нетния размер на 
осигурителните вноски 
за втора пенсия към мо-
мента на изплащане на 
пенсията? 
- Навярно знаете, че от две 

години има подготвен проект 
за въвеждането на някои ино-
вации в Кодекса за социално 
осигуряване, отнасящи се до 
по-нататъшното развитие и 
усъвършенстване на дейност-
та по допълнителното пенси-
онно осигуряване. Нашите 
предложения заедно с Ко-
мисията за финансов надзор 
предвиждат да се въведат 
нови гаранционни механизми 
за гарантиране на средства-
та на осигурените - дали ще 
бъде в отделен Гаранционен 
фонд с отделна администра-
ция, или това ще бъдат гаран-
ционни фондове в рамките 
на пенсионноосигурителните 
дружества, това е въпрос на 
дебат и бъдещи конкретни ре-
шения. Това е необходима и 
отговорна задача, защото ос-
вен че ще гарантира напълно 
вложенията на осигурените 
лица, това ще допринесе за 
повишаване доверието на хо-
рата в допълнителните пенси-
онни фондове.

Втората мярка е въвежда-
нето на мултифондовете, за 
които говорим повече от 10 
години. Преди няколко годи-
ни дори бяха разработени 
конкретни проекти на закон, 
който мина на първо четене 
в МТСП и Комисията по тру-
да и социалната политика на 
Народното събрание и… до-
тук. Спря се дотам, въпреки 
че съществуваха всички усло-
вия и нагласи за въвеждането 
на мултифондовете, основа-
ни на инвестиционни порт-
фейли с различна степен на 
инвестиционен риск. Сега с 
предлаганите промени в КСО, 
които коментираме, условия-
та съществено се променят и 
за мен лично възниква въпро-
сът при възникващата опас-
ност за прехвърляне на част 
от финансовия ресурс на пен-
сионните фондове към дър-
жавната пенсионна система 
ще бъдат ли налице всички 
условия за ефективното при-
лагане на мултифондовете 
конкретно в задължителното 
пенсионно осигуряване. Не е 
ясно дали пенсионните фон-
дове ще разполагат с доста-
тъчен ресурс, за да развият 
отделни инвестиционни порт-
фейли, каквито де факто са 
мултифондовете, които дават 
заедно с всичко друго прак-
тическа възможност на осигу-
рените хора сами да участват 
в процеса на инвестирането 
на собствените им средства.

Законодателното разпис-
ване очаква процедурата по 
извършване на изплащани-
ята на пенсиите от универ-
салните пенсионни фондове. 
Регулациите се отлагаха във 
времето и все още механи-
змът на плащането на втората 
пенсия, както и доходността 
от натрупаните средства, не 
е разписан в Кодекса за со-
циално осигуряване. Стартът 
на изплащането е предвиден 
през 2023 г. -2025 г. и набли-
жава.

Важно е също така да се 
повишава контролът, но и ли-

берализацията на процесите 
на инвестирането на натрупа-
ните средства в допълнител-
ното пенсионно осигуряване, 
като се осигури взаимодейст-
вието с държавата, така че 
натрупаният ресурс да не се 
изнася извън страната, а да 
се използва в българската 
икономика.

Аз съм убеден, че голяма 
част от сега предлаганите 
промени в КСО звучат по-
вече като „непредсказуеми 
обещания” за високи дър-
жавни пенсии след 20-30 
години, защото става дума 
за твърде далечни хоризон-
ти, за чието достигане не се 
знае почти нищо - не се знае 
какви ще бъдат вноските, 
какво ще бъде равнището на 
трудовите доходи, каква ще 
бъде демографската ситуа-
ция, какъв ще бъде стандар-
тът на живота и т.н., и т.н. Тук 
ще спомена за сравнение! В 
капиталовото пенсионно оси-
гуряване, което се извършва 
от пенсионноосигурителни-
те дружества, е забранено 
да се обещават както доход-
ност, така и пенсии?!? За 
случая ще оставя този факт 
без коментар. Едно със си-
гурност трябва да се разбере 
и от управляващи, и от зако-
нотворци, и от обикновени 
хора, че само съчетаването 
на държавната с допълнител-
ната пенсия може да осигури 
прилични пенсионни дохо-
ди. И затова е разумно да се 
заздравява първият стълб на 
солидарната система, без да 
се руши вторият капиталов 
стълб и без да се посяга на 
спестяванията и доходността 
на хората в него. Защото от 
държавата хората ще си оси-
гурят някакви пенсии, които 
ще бъдат определяни от  ут-
решните управляващи, изоб-
що ще бъдат определяни от 
политиците, а няма да се по-
лучават пенсии, които да са 
само резултативни от парите, 
натрупани в индивидуалните 
сметки на всеки човек.

- Има ли опасност дър-
жавните фирми в Бъл-
гария да задължат 
служителите си да се 
осигуряват само в дър-
жавната система?
- Все още не знаем какви 

допълнителни инструменти 
ще има в регулациите. Очак-
ват се подзаконови норматив-
ни актове, които ще уреждат 
реда и начина за прехвърляне 
на  средствата на осигурените 
лица от пенсионните фондове 
към „Сребърния фонд”, както 
и за обратното им връщане 
при желание на осигурените. 
Всички ходове на властима-
щите досега обаче говорят и 
подсказват за такива опас-
ности. Би било добър вари-
ант да бъде преразгледана 
сега предлаганата палитра 
от инструменти за натиск вър-
ху осигурените лица, какви-
то са „демократичният избор 
къде да се осигуряваш задъл-
жително”, илюзорното демо-
кратично право за отиване и 
връщане във и от „Сребърния 
фонд”; определянето и при-
лагането на коефициента за 
намаление на пенсията, пре-
доставяна от НОИ на лицата, 
осигуряващи се в допълни-
телните фондове, прехвърля-
нето на увеличението на 
осигурителната вноска само 
в НОИ. Но за съжаление това 
би било твърде оптимистично. 
Дано поне тази палитра не 
бъде обогатена с нови инстру-
менти за натиск към хората за 
осигуряване само в държав-
ната обществена система. 
Основният мотив за подобна 
надежда е, че това няма да 
бъде в полза нито за сама-
та държава, нито за  нейните 
граждани. 


