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Народният представител Лидия Шулева пред в. „Пенсионери” 

 

 

НОВ ПУБЛИЧЕН РЕЗЕРВЕН ФОНД 

 

 

В канцеларията на 40-то Народно събрание бе депозиран проект на Закон 

за публичен резервен пенсионен фонд с вносител депутатът Лидия Шулева 

и група народни представители от парламентарната група на „Българска 

нова демокрация”. По този повод г-жа Шулева бе любезна да отговори на 

въпроси за страниците на в. „Пенсионери”, преди проектозаконът да бъде 

поставен на обсъждане в парламентарната зала. 

 

Г-жо Шулева, кой е основният мотив да подготвите и предложите този 

проектозакон за резервен пенсионен фонд? 

 

Основният мотив е застрашената финансова стабилност на пенсионната 

система в България. Всички знаем с какви изключително ниски, да не кажа 

мизерни, пенсии живеят българските пенсионери. А демографската криза 

застрашава пенсионната система в много голяма степен, тъй като България 

е на 9-то място в света на застаряването. Всички развити държави, които 

имат подобен проблем, са създали още преди 10-15 години резервни 

фондове, които гарантират сигурността и стабилността на пенсионните си 

системи. В България ние нямаме такъв резервен фонд, който да гарантира 

тази финансова стабилност от една страна, а от друга – пенсионната 

система не е реформирана и българските пенсионери са с едни от най-

ниските пенсии в Европа. Затова този фонд, който искаме да бъде 

създаден, има три основни цели. На първо място да се съберат пари в него, 

които да се управляват и с дохода от това управление да се увеличават 

пенсиите на сегашните пенсионери. От друга страна да се създаде 

възможност за увеличаване дела на парите, които постъпват по личните 

сметки на осигурените лица сега, така че те да могат в бъдеще да 

получават по-голяма втора пенсия. И на трето място да се създаде 

гаранция, че пенсионната система ще бъде стабилна дори при очакваната 

демографска криза, при която пенсионерите ще бъдат много повече, 

отколкото работещите. 

 

Кой по ред е този пенсионен фонд в България? 

 

Такъв пенсионен фонд изобщо не е имало в България. А пенсионните 

фондове, които съществуват в момента са в съответствие със закона за 

обществено осигуряване. Това е резервен фонд, който се създава не на база 

на осигуровки, които работещите внасят, а на база излишък от Държавния 
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бюджет и постъпления от концесии, приватизация и други приходи. Т.е. 

това не са пари на осигурените лица, а са средства, които трябва да се 

отделят от държавния бюджет. Такъв фонд не е съществувал в България и 

ние от Българска нова демокрация настояваме той да бъде създаден, за да 

могат от една страна да се гарантират пенсиите, а от друга – те да бъдат 

увеличени. 

 

Частично засегнахте, но пак ще Ви попитам, какъв е интересът на 

пенсионерите сегашни и бъдещи? 

 

С този закон ние искаме целия бюджетен излишък, който се очаква да е 

около 5 млрд. лв. да бъде внесен в този резервен фонд. Защото тази година 

е много особена от гледна точка на това, че всички български граждани са 

платили т. нар. „Данък инфлация”. Това означава, че благодарение на 

голямото покачване на цените, най-вече на хранителните стоки, всички 

ние, българските граждани, сме внесли много по-големи данъци за ДДС, от 

което се е формирал този огромен 5-милиарден излишък. Това са парите, 

включително на всички български пенсионери, които си купуват хляб, 

мляко, сирене... Те плащат много повече пари за ДДС, отколкото примерно 

миналата година. Това са на практика техните пари, които държавата 

прибира под формата на излишък. И затова ние считаме, че е справедливо 

тези пари да се заделят в такъв фонд за повишаване и гарантиране на 

пенсиите, за да може по някакъв начин парите да се върнат при тези, които 

са ги дали. А не да се похарчат както правителството сега иска за избори 

през следващата година. 

 

Може ли да се предполага някаква гаранция за устойчивост на този 

фонд, без опасност за негативни последици? 

 

Да, предполагаме, защото нашите разчети показват, че ако той сега се 

създаде с 5 млрд. лв. при най-малко 10 % средна доходност, само за една 

година ще има допълнително 500 млн. от управлението на тези пари. А 

всяка следваща година се предвижда минимум 25 % от излишъка да 

постъпва във фонда. Това означава, че за 5 години във фонда ще се съберат 

10 млрд. лв. Ако ние използваме парите от дохода – средства от порядъка 

на 2-3 млрд. лв., ще можем да решим най-важните въпроси, стоящи пред 

пенсионната система сега, и ще имаме възможност да увеличим пенсиите 

на сегашните пенсионери. А след няколко години, когато се натрупат още 

повече пари, от самата главница на капитала на фонда, могат да се 

посрещат и други нужди, които биха се появили в следствие на 

демографската криза. 
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Г-жо Шулева, с какви мисли да завършим краткия разговор по 

интересната тема за пенсионната система? 

 

Много важно е да се знае, че Законът е изключително модерен и отговаря 

на най-добрите практики, които има в Европа и света. Съобразен е по 

отношение на управлението, при което има много сигурен контрол от три 

различни институции: Сметната палата, международни одитори и 

Комисията за финансов надзор. Т.е. законът е направен така, че да 

гарантира стабилно управление и стабилна работа. 

 

Какви са очакванията Ви при обсъждането му в парламентарната 

зала? 

 

Управляващото мнозинство трябваше да направи този закон още преди три 

години, при това имаше ангажимент, както в предизборните си програми, 

така и с едно решение в Закона за бюджета 2006 г., според което до май 

2006 г. трябваше да има такъв закон. Досега такъв закон не е разработен.  

Ние от Българска нова демокрация подготвихме този закон и сега 

управляващите трябва много ясно и категорично да отговорят пред 

българското общество дали ще подкрепят закона, който е в интерес на 

първо място на българските пенсионери и на второ – на всички български 

граждани, които и в момента внасят осигуровки. Или ще предпочетат да 

следват краткосрочния си интерес и да дадат парите за предстоящите 

парламентарни избори. 

 

 

 

Разговорът води: Христо Цеков 


