
 
 

Изх. №  325/14.09.2011 г.             

 

ДО 

Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ПРИ  

41—ТО НАРОДНО СЪРАНИЕ 

 

На Ваш изх. № 153-08-43/07.09.11 г. 

 

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за 

социално осигуряване № 154-01-91 внесен от народните представители 

Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 31.08.2011 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙНЕВ, 

Асоциация на индустриалния капитал в България изразява следното 

становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за 

социално осигуряване № 154-01-91 внесен от народните представители 

Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 31.08.2011 г.: 

 

1. Не подкрепяме  предложеното с § 1 увеличение на максималния 

размер на осигурителния доход и обвързването на увеличението с 

минималната работна заплата. Принципното ни виждане е, че не 

следва да се прилага един общ размер на МРЗ за страната, тъй 

като този подход не отчита сериозните различия и конюнктура в 

отделните икономически дейности и води до изкривявания и 

уравниловка за нискоквалифицираните работници и служители в 

редица отрасли. От друга страна подобно увеличение в 

настоящия момент би ощетило още повече лицата, осигурявани 

на сегашния размер на максималния осигурителен доход и 



получаващи по-висок размер на възнаграждението (като се има 

предвид, че става дума за няколко десетки хиляди души). При 

фиксирания настоящ максимален размер на пенсиите тези лица, 

при придобиване на съответното право, са ощетени и 

понастоящем. С приемането на направеното предложение това 

ощетяване ще се задълбочи.  

 

2. Относно направеното с § 2 предложение за изменение в чл. 70, ал. 

1, подкрепяме същото като правилно и удачно. Нещо повече – с 

оглед на демографските характеристики на страната ни и 

тенденцията за удължаване на продължителността на трудовия 

живот сме за въвеждане на по-високи стимули, от порядъка на 7-8 

% за всяка година осигурителен стаж за лицата, които 

продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, 

ал. 1, без да им е отпусната пенсия. По този начин ще е налице 

по-убедителна мотивация за праволзващите се, и по-добри 

характеристики на пенсионната система.  

 

3. И двете предложения предполагат преосмисляне на 

съществуващия максимален размер на пенсиите, поради което 

сме на разположение за обсъждане на законодателни решения в 

тази насока. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 


