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Бисер Петков, управител на НОИ: Предвидени са 120 милиона за осъвременяване 
на пенсиите от 1 юли тази година 
        
Водеща Ася Методиева: Бисер Петков, управител на НОИ, е в нашето студио вече. 
Дали предстоят трудни времена за държавното обществено осигуряване, ще бъдат ли 
вдигнати пенсиите от средата на годината и как? Добро утро.  
Бисер Петков: Добро утро. 
 
Водеща: Започваме с тези въпроси. Само да кажем на нашите зрители, че малко по-
късно Юлия Стефанова ще ни направи съпричастни към това, което мислят по темата и 
пенсионерите в село Мрамор. Но да започнем от там - ще има ли пари за по-високи 
пенсии от средата на годината, както е заложено? 
Б. Петков: Категорично да. В бюджета на държавното обществено осигуряване за тази 
година, за 2014-а, е предвидено разходите за пенсии да бъдат с малко повече от 400 
милиона в сравнение с разходите, които бяха през 2013 година. В това число са 
предвидени и 120 милиона за осъвременяване на пенсиите от 1 юли тази година. 
 
Водеща: Говорим за милиони. Ако погледнем обаче през очите на един обикновен 
пенсионер, с колко ще се увеличи средната пенсия? 
Б. Петков: Средната пенсия, получавана от един пенсионер през 2013 година, е малко 
повече от 293 лева, като тук се включват и коледните добавки, които бяха изплатени 
през месец декември. Планираният размер на средната пенсия, получавана от един 
пенсионер през тази година, е малко повече от 307 лева. Така че, общото увеличение на 
средната пенсия е от порядъка на 14 лева, като, разбира се, това е средно и при всеки 
отделен пенсионер увеличението ще бъде различно. 
 
Водеща: Основното недоволство идва оттам обаче, че тези, които са максималните 
пенсии, максимално високите пенсии, те ще се увеличат средно с може би 60-70 лева, 
докато има много пенсионери, които няма да получат такова увеличение. 
Б. Петков: Да, максималното увеличение в размера на пенсиите на хората, на които 
пенсиите са им ограничени на тавана, ще бъде 70 лева, защото от 1 юли е предвидено 
максималният размер на получаваните пенсии да нарасне от сегашните 770 лева на 840 
лева.  
 
Водеща: Откъде обаче идва тази несправедливост? 
Б. Петков: Не бих се съгласил, че това е несправедливост, защото несправедливо е да 
се ограничават размерите на пенсиите на хората, които имат осигурителен принос, 
съответстващ на по-висок размер на пенсията. Това са някъде повече от 50 хиляди 
пенсионери, чийто действителен размер на пенсиите е над тавана и те получават 
максималния размер. Така че с предвидения ръст в размера на максималните пенсии 
около 17 хиляди пенсионери от тези ще получат вече действителните си размери. Но 
ще остане една значителна част, която ще продължава да получава по-малък размер от 
заслужения. 
 
Водещ: Преди да преминем към прякото включване на Юлия Стефанова, един въпрос и 
от зрител. Димитър Димитров. Той Ви пита следното - справедливо ли е двама души да 
получават драстично различни пенсии, само защото единият се е пенсионирал преди 
2009 година, а другият днес? Разликата е около 25 на сто. Причината е в замразяването 
на пенсиите през 2009 година. Тук той разказва за себе си и за жена му. Разликата в 
нашето семейство. . . 130 лева губят всеки месец, разказва Димитър, според мен това е  



изключителна несправедливост и противоречи на каквато и да е логика. Вашият 
отговор? 
Б. Петков: Това е проблемът за поддържане на баланса между старите и новите 
пенсии, като начинът, който е предвиден в българското законодателство да се 
поддържа този баланс, е осъвременяването на пенсиите, което следва да става ежегодно 
от 1 юли. Но както е известно, в продължение на 3 години, от 2010-а до 2012-а, такова 
осъвременяване не беше извършено. През 2013 година от 1 април пенсиите бяха 
осъвременени. И тогава се направи опит наистина да се намали тази разлика, като това 
осъвременяване беше извършено с диференциран размер според годината на отпускане 
на пенсия. Но така или иначе остават тези различия. Ще припомня, че през 2008 година 
беше направено преизчисляване на всички пенсии на база на средния осигурителен 
доход за 2007 година, което сближи размерите на пенсиите. Това е другата техника, 
другият възможен начин да се сближават пенсиите, отпуснати в минало и в сегашно 
време. 
 
Водеща: След малко ще поговорим още за това какъв ще бъде ефектът напред в 
годината от замразяването на възрастта за пенсиониране. Сега обаче да чуем и 
мнението на пенсионерите, защото то е най-важно в случая. Дали увеличение от 9 лева 
от средата на годината ще стигне и за какво? Юлия Стефанова ще разговаря с 
пенсионерите в село Мрамор. 
 
х           х           х  
 
Водеща: Благодарим ти, Юлия, за тези мнения, много важни мнения в дискусията за 
пенсиите. Г-н Петков.....към въпросите и мненията, които чухте, особено на последната 
дама. 
Б. Петков: Да, благодаря за изказаните мнения. Наистина тази година от 1 юли ще се 
приложи т.нар. златно швейцарско правило. В Кодекса за социално осигуряване е 
определено правилото за индексиране на пенсиите. А това какъв ще бъде конкретният 
размер зависи от конкретните величини на темпа на нарастване на средния 
осигурителен доход и индекса на потребителските цени. Защото златното швейцарско 
правило е сбор от по половината от тези два параметъра, които към момента все още не 
са окончателно известни. И тези три процента всъщност са заложени в бюджета на 
държавното обществено осигуряване като процент на осъвременяване и за тях са 
осигурени средства. Конкретният размер, който ще се получи по правилото, всъщност 
ще го научим може би след месец. Така че, не бих искал да се фиксираме върху тези 
условни девет лева, които са увеличението, очакваното увеличение в резултат на 
индексирането на средния размер на пенсиите, защото, както казах в началото, тя е 
около 300 лева и тези три процента, наложени върху 300 лева, дават коментираните 
девет лева. Но размерът на увеличението ще бъде за всички, но различен в абсолютно 
изражение. Той ще бъде в относително изражение един и същ, но в абсолютно 
изражение различен. Защото това, което е фиксирано в закона, е, че минималният 
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст нараства от 1 юли тази година от 
сегашните 150 лева на 154 лева и 50. И хората, които получават минимален размер на 
пенсията, ще получат увеличение от тези 4 лева и 50 стотинки. 
 
Водеща: Една друга тема, която започнахме в нашето предаване, тогава търсихме и 
ваш представител, вероятно сега е удобен момент да ви попитаме. Става въпрос на 
ТЕЛК решенията, решенията на ТЕЛК комисиите, които.....много голяма част от 
нашите зрители, които ни писаха, се оплакват, че част от тях се обжалват от НОИ, 
съответно хората не могат да получават обезщетение и пенсии за съответно диагнозите, 
които получават. Каква част......да ни кажете колко от решенията на тези лекарски 
комисии се обжалват от НОИ и какви са аргументите за това? 



Б. Петков: Националният осигурителен институт по закон трябва да осъществява 
контролни функции върху издадените експертни решения.......за тези решения, на база 
на които се отпускат инвалидни пенсии. А това са всички експертни решения с процент  
на трайно загубена работоспособност над 50 процента, 50 и над 50 процента. За 
миналата година процентът на обжалваните решения, от всички, които са издадени 
през миналата година, е малко повече от два процента. Като аз не считам, че това е 
висок процент. Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ, които 
са контролните органи и които имат тези функции, разглеждат документацията и 
самото експертно решение, всяко експертно решение, и на база на критериите, които са 
в тяхната работа, те или излизат с решение, с което вече това решение става основа за 
отпускане на инвалидна пенсия, или го обжалват пред Националната експертна 
лекарска комисия.  
 
Водеща: Кажете ни за финал има ли опасност дефицитът на държавното обществено 
осигуряване да ни изненада? Какво показват вашите разчети за тази година?    
Б. Петков: В последните две години бюджетът на държавното обществено осигуряване 
завършва с по-малък дефицит от планирания. Тази година смятам, че е по-напрегната 
от гледна точка на това, че се замразяват условията за пенсиониране за стаж и възраст. 
Но не очаквам, че планираният дефицит от милиард 985 милиона в бюджета на ДОО за 
тази година ще бъде надвишен. 
 
Водеща: Тоест не очаквате сътресения. . . 
Б. Петков: Не очаквам. Смятам, че изпълнението ще бъде в рамките на планираните 
параметри. 
 
Водещ:Благодарим ви за това участие. 
 


