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Бисер Петков: От 1-ви юли минималната пенсия става 154,50 лева
ЧАСТ ПЪРВА
Бисер Петков: Осъвременяването на всички пенсии от 1 юли ще бъде с 2,7 на сто. На
100 лв. пенсия 2 лв. и 70 ст. ще е абсолютният размер на увеличението. Минималният
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли нараства от 150 лв. на
154,50 лв., което е прието с текст в Закона за държавното обществено осигуряване.
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1 юли се увеличава
от 770 лв. на 840 лв., тъй като този максимален размер, или както още го наричаме "таван на пенсиите", е определен до 35% от масималния осигурителен доход, който за
тази година е определен на 2400 лв. Освен това, с постановление на Министерския
съвет от 11 юни тази година е увеличен и размерът на социалната пенсия за старост от
сегашните 110 лв. на 113 лв., а чрез това увеличение се постига увеличение и на всички
пенсии, чийто размери са свързани с размера на социалната пенсия за старост. Това са
социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, пенсиите за
военна инвалидност и персоналните пенсии. Така че, всички пенсии отпуснати до 31
декември на миналата година ще получат увеличение.
Цветелина Стоянова: А ще се увеличат ли размерите на т.н. "вдовишки добавки"?
Осъвременяват ли се пенсиите на починалите вече, които са основа за тази вдовишка
добавка?
Б. Петков: Разбира се, размерите на всички пенсии се осъвременяват. Така че, на база
на това осъвременяване се преизчислява и размерът на вдовишката добавка, която,
както е извесно, се определя като 26,5% от размера на пенсията на наследодателя.
Цв. Стоянова: Колко струва на бюджета индексацията?
Б. Петков: Месечно изплащането на по-високия размер на пенсиите от 1 юли ще води
до увеличение на месечните разходите за пенсии с около 20 млн., което означава, че за
целия период до края на годината това е сума в размер на около 120 млн., която е
предвидена в Закона за държавното обществено осигуряване.
Цв. Стоянова: След като се увеличава таванът на пенсиите, колко хора вече ще
получават реалния размер на пенсията си и колко ще останат под ограничение? Какво
показват вашите разчети в НОИ?
Б. Петков: 11 600 пенсионери ще получават вече действителния размер на пенсията
така както е определен, докато 42 200 пенсионери ще продължават да получават
пенсия, ограничена на новия максимален размер, който ще бъде 840 лв. Така че, една не
малка част от пенсионерите, които до момента имат това ограничение, ще получават
действителния размер на пенсията си.
Цв. Стоянова: Предвиждаше ли тригодишната бюджетна прогноза да се вдигне
максималният осигурителен доход от догодина, за да има още хора, които ще
получават реалния размер на пенсията си, ако се увеличи максималната догодина?
Б. Петков: Да, тригодишната бюджетна прогноза, на базата, на която се изготвят и
прогнозите за бюджета на държавното обществено осигуряване, предвижда нарастване
на максималния размер на осигурителния доход, като конкретно това нарастване е

предвидено да става със стъпка от по 200 лв. годишно, което ще води и до плавно
нарастване на максималния размер на пенсиите.
Цв. Стоянова: След тази актуализация колко ще стане средният размер на пенсията в
България?
Б. Петков: Нашите разчети показват, че след актуализацията на пенсиите средният
размер на пенсиите, получавани от един пенсионер, ще нарастне и ще достигне 311 лв.
и 35 ст., което е нарастване спрямо средния размер на пенсията до края на месец юни,
какъвто отчитаме, с около 10 лв. Това е нарастване с около 10 лв. на средния размер на
получаваната пенсия от един пенсионер.
Цв. Стоянова: Как се движи съотношението "средна пенсия към средна осигуровка"?
В момента какво е това съотношение?
Б. Петков: Всъщност продължава да расте. Коефициентът на заместване на пенсията
спрямо нетния осигурителен доход е предвидено да бъде в размер на около 56%, тоест
пенсията в новия си размер ще замества средния осигурителен доход около 56%.
Цв. Стоянова: Това съизмеримо ли е с европейските показатели?
Б. Петков: Да! На настоящия етап по този показател нашата пенсионна система е
съизмерима със средното в Европейския съюз! Друг е въпросът, че като цяло
равнището на доходите, а оттам и на пенсиите, е ниско в България!
ЧАСТ ВТОРА
Б. Петков: По отношение на изпълнението за плана за приходите за първите месеци
отчитаме неизпълнение на този план с 17 млн., което на фона на събраните 1,748 млрд.
е една много малка част от 0,7%, а това неизпълнение на приходите се компенсира
почти напълно от икономия в разходната част на бюджета на ДОО. Всички разходи по
бюджета за първите месеци са с 13,4 млн. лв. по-малко от планираните, а по отношение
на разходите на фонд "Пенсии" отчитаме една икономия от 18 млн.
Цв. Стоянова: Това е защото пенсионери, които е трябвало да се пенсионират не са го
направили ли, според Вас?
Б. Петков: Броят на пенсионерите всъщност намалява с по-бързи темпове от
очакваното. Ако броят на пенсионерите към края на миналата година е бил
приблизително 2,186 млн., в края на месец май е бил 2,181 млн. Тоест с около 5 000 е
това намаление.
Цв. Стоянова: Повече пенсионери са починали, които са взимали пенсии, отколкото са
новопостъпилите? Така ли излиза?
Б. Петков: Да! На практика това означава, но ускоряването на процеса на отпускане на
пенсии в следствие на това, че условията за тази година за придобиване право на
пенсия се запазиха на равнището на миналата година, предполагам, че ще намали
силата на тази тенденция.
Това, което отчита статистиката за първите пет месеца, е че броят на
новоотпуснатите пенсии нараства спрямо същия период на миналата година. За
първите пет месеца на тази година са отпуснати около 25 хил. нови пенсии за
осигурителен стаж и възраст, а миналата година за същия период броят им е бил с
около 7 248 по-малко. Така че, темпът на нарастване в броя на отпуснатите лични
пенсии за осигурителен стаж и възраст е около 40%.

Това е очакван ефект. Предполагаме, че този темп на нарастване ще се задържи,
защото данните ни за подаваните заявление за отпускане на пенсии за осигурителен
стаж и възраст потвърждават тази тенденция и с 40-50% средно постъпилите заявления
са повече от същия период през миналата година, което с известен времеви лаг ще се
предаде върху броя на отпусканите пенсии.
Цв. Стоянова: Вие как смятате, политическата
нестабилност влияе ли върху пенсионната система?

обстановка,

политическата

Б. Петков: Говорим за една политическа обстановка, която наистина е нестабилна. Аз
мисля, че влиянието върху пенсионната система е по-скоро свързано с това, че не могат
да се вземат своевременно важни решения за бъдещето на пенсионната система, защото
това е една дългосрочна система, в която трябва да има консенсус по отношение на
решенията. Тези решения да се вземат, те да са с дълготраен ефект, стабилни,
устойчиви във времето и независимо от политическата конюктура тези решения да се
изпълняват. Така че, в това виждам негативния ефект от нестабилната политическа
обстановка - невъзможността да се вземат необходимите решения за бъдещето на
пенсионната система.
Цв. Стоянова: НОИ не спира да работи! Предполагам, че вече започвате да готвите
бюджета си за следващата година. Имате ли от Министерството на финансите спуснати
параметри, около който да градите това, което ще заложите в този бюджет? Когато и да
се приеме, от какъвто и да е парламент, това до края на годината трябва да се случи.
Б. Петков: На този етап подготовката на бюджета на държавното обществено
осигуряване за следващата година върви съгласно указанията на Министерския съвет в
началото на тази година. Параметрите, върху които ще се изготви бюджетът са
определени за следващите три години, така че подготовката на бюджета дефакто е
започнала. Предстои да навлезе в по-решителна фаза в началото на есента.
Цв. Стоянова: А как изчислявате на каква възраст догодина би трябвало да се
пенсионират хората и при какъв стаж и в трите категории. Това е, като че ли,
неяснотата в момента? Правите ли различни разчети, различни варианти ли? Как?
Б. Петков: Част от параметрите за които говорим, са именно запазване на
параментрите в текущото законодателство, тоест проектът на бюджета за следващата
година се изработва при действащото към момента законодателство, което предвижда
от следващата година увеличението на възрастта и стажа да продължи. Това е текст,
който съществува в Кодекса за социално осигуряване. За 2014 г. неговото действие
беше замразено. Така че, при тези параметри всъщност се разработва бюджета. Би било
несериозно да се разработва при други параметри, които са хипотетични, които и дори
като проект не ми е извесно да са формулирани.

