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Дисертационният труд се състои от увод (20 страници), изложение в 3 глави (149 

страници), обобщение (3 страници), справка за научни и научно-приложни приноси (1 

страница), и библиография в общ обем от 188 стандартни машинописни страници. В 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на изследването 

 Развитието на обществената система в България през 90-те години е белязано от 

съществени диспропорции и принципни несъответствия с изграждането на модерните 

социално-осигурителни системи. България наследява осигурителна система създадена 

да работи при държавно планирано стопанство, но която трудно би могла да 

функционира добре при една нова среда, при която интересите на отделната 

икономическа единица може и да не съвпадат с интересите на всички останали. 

В края на 20 век България провежда крайно непопулярна реформа на системата 

за социално осигуряване, която обаче е само началото на непрекъснатите реформи в 

тази сфера от началото на 21-ви век, чиито добри намерения и евентуални очаквани 

резултати, биха могли да бъдат поставени под множество въпросителни. Приетия и 

влязъл в сила от 1 януари 2000 г. Кодекс за задължително обществено осигуряване, 

понастоящем Кодекс за социално осигуряване, за периода от началото на 2000 г. до 

края на 2012 г. претърпява 87 поправки, което прави по близо 7 изменения на година. 

За толкова важна материя като осигурителното законодателство това говори за крайна 

нестабилност на системата и наличие на постоянни реформи върху реформите, липса 

на консенсус на политическо ниво каква трябва да бъде визията на системата за 

социално осигуряване в България, в резултат на което партията, която е на власт 

„дръпва килимчето към себе си“ с цел получаването на краткосрочни политически 

дивиденти. При следващия мандат новите управляващи правят същото, като това се 

повтаря при всяка смяна на властта. Но немалко примери могат да се дадат и за 

направените крайно непопулярни промени в правилата на играта, които биха могли да 

се приемат за политически самоубийство. Неутралния наблюдател в тези случаи би 

могъл да си зададе въпроса как е възможно да се допуснат толкова груби грешки от 

политическа гледна точка. И тогава се появява съмнението дали тези представяни за 

„болезнени“ и „неизбежни“ реформи, които обаче ще водят към „по-светло бъдеще“ 

всъщност са проведени от управленци с безкористни намерения, или точно обратното 

– политическото самоубийство не е толкова важно за тях, тъй като ще са постигнали 

целите си, подплатени с получаването на лична изгода. Докато големите губещи както 

обикновено са данъкоплатците. 
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Дисертацията разглежда актуални и въпреки непрекъснатите реформи все още 

нерешени проблеми на социално-осигурителната система в България, като най-голямо 

внимание е обърнато на пенсионното осигуряване. Пенсионната система е в центъра 

на анализа на докторската дисертация по много причини, като някои от тях са 

следните: 

Първата причина произтича от това, че пенсионната система е свързана с най-

голям брой потребители на осигурителни услуги по едно и също време, и поради това 

изисква управлението на най-голямата част от бюджета на социално-осигурителната 

система. На второ място е влиянието на конкретно-историческите особености на 

реформата на пенсионната система,  която започва да функционира през последното 

десетилетие чрез един първоначален модел за стратегическа промяна, който в 

последствие е променян многократно. Динамиката на промените в една толкова 

голяма социална система нарушава принципа на устойчивост със социалната среда, 

както и принципа на спазване на актюерските стратегически прогнози, които изискват 

определен консервативен подход в управлението. Трета, важна причина за 

акцентиране върху проблемите в пенсионната система е прякото отражение върху нея 

на кризисните промени в демографската характеристика на обществото. Четвърта по 

ред, но не по важност причина е дълбоката икономическа трансформация от „планова” 

към „пазарна” икономика, която е основен фактор за финансова стабилност на 

приходите към бюджета на осигурителната система. Изброяването на няколко основни 

причини за основния интерес към проблемите на пенсионната система, не ограничава 

възможността да се развият в дълбочина и редица производни на тези с още по 

конкретно съдържание социални фактори променящи характеристиките на 

пенсионната система. 

В дисертацията са разгледани и проблемите на останалите основни части на 

системата за социално осигуряване, а именно: социалното осигуряване при 

безработица, при общо заболяване, майчинство и инвалидност. 

Разглеждането на проблемите обаче само по себе си не би имало голям смисъл 

ако не бъде предложено и някакво решение за тях. Именно това е направено в труда, с 

предложение за теоретичен модел на нова система, запазваща всички добри качества 

на настоящата, но и стремяща се към по-голяма стабилност от гледна точка социалния 

мир, както и от чисто фискална гледна точка. 
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2. Увод 

Темата на дисертацията е избрана в резултат от непрекъснатите реформи на 

пенсионната система в България през последните години, които така и не могат да 

решат проблемите на системата, а може би дори ги задълбочават. Очевидно нещо в 

тази система концептуално не е наред и по мнението на автора сега действащата 

система, наричана в дисертацията „модел на осигурителния стаж“ е морално остаряла 

и трябва да бъде заменена от нов модел, стъпващ не върху това колко години дадения 

индивид се е водил, че работи, а върху това какъв е приноса от тази му негова дейност. 

От гледна точка на системата под принос може да се разбира това какви данъци е 

плащал спрямо всички останали. За предложения нов модел в дисертацията се 

признава за принос към системата и раждането на дете. От една страна като 

обезщетение за страданията при раждането, загубата за известен период от време на 

трудоспособност, която би водела до доходи, в следствие от които майката да е имала 

възможност да плаща данъци, но и по една друга важна причина – раждането на дете, 

това е появата на нов данъкоплатец за бъдещето. Предложения нов модел за 

осигурителна система в България не си приписва особени заслуги при обезщетяването 

в случаите на майчинство, защото те и при настоящата система са в известна степен 

обезпечени. Във всички останали случаи, за да бъде признат осигурителен принос на 

лицето, това трябва да е свързано с плащане на осигуровки към системата от която 

след това да може да се получава обществена солидарност. 

Темата на дисертацията „Нов модел на социално-осигурителната система в 

България – проблеми и перспективи“ не се ограничава само с проблемите и 

предизвикателствата пред пенсионната система. Въпреки, че предложения нов модел 

е съсредоточен главно върху проблемите на пенсионното осигуряване, темата не може 

да се ограничи само до там, тъй като заличаването на морално остарялото понятие 

„осигурителен стаж“ и замяната му с понятието „осигурителен принос“, влече след 

себе си задължително промени и при начините за определяне размера на 

обезщетенията, които могат да се получават от осигурителната система. Ако 

дисертацията се занимаваше единствено с пенсионната система, работата щеше да 

остане недовършена. По мнението на автора не биха могли да съществуват паралелно 

понятията „осигурителен стаж“ и „осигурителен принос“, като последното трябва да 

остане основния показател за ползването на обществена солидарност, когато някой 
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има нужда от такава. Това лично мнение разбира се не е голословно. В рамките на 

дисертацията се доказва с примери, че „осигурителния стаж“ не може адекватно да 

измерва с колко всеки един член на обществото допринася към системата, като когато 

не може да се измери това, тогава и обезщетенията, които ще получава трудно биха 

били адекватни и справедливи от гледна точка на обществото. В настоящата система, 

въпреки непрекъснатите й промени, а може би и заради тях е възможно да се 

получават права, без да се дава нищо срещу тях. Също така е възможно дадено лице да 

допринася за системата ефективно, но тази морално остаряла система не просто да не 

отчете реалния му принос, а дори и да го лиши от вече придобити права. 

Важно условие за дефиниране на докторската теза е да се обърне внимание 

върху приетият основен изследователски алгоритъм. 

 

3. Изследователски алгоритъм 

Чрез него се достига последователно до дефинирането и изследването на един 

оригинален модел за реформа на пенсионната система, който според автора ще може 

да реши голяма част от съществуващите проблеми в осигурителната система на 

България. 

Предварителното експлицитно описание на изследователския алгоритъм се 

налага най-малко по две причини. Първо, необходимостта от ясно и точно 

проследяване на изследователския процес от всеки заинтересован наблюдател и второ 

поради необходимостта от силни ограничения на изследваните променливи в модела 

поради ресурсни ограничения. Независимо от силното желание да се решат важни, 

екзистенциални проблеми на пенсионната система в България, автора си дава ясна 

сметка, че може да се изпадне във волунтаризъм (смесване на желаното с 

възможното), ако се посочат резултатите от изследването като „цялостно и 

всеобхватно” решение на проблемите. Затова и поставените цели са по-скромни, като 

стремежа е да се покаже една възможна стратегическа алтернатива на провеждащата 

се реформа на пенсионната система и на цялата система за социално осигуряване. 

Алтернатива която при определени социални условия може да осигури по-голяма 

ефикасност и социална справедливост на бъдещите поколения на България. 
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Описанието на изследователския алгоритъм дава възможност да се проверят фазите на 

изследването и допустимите ограничения на всеки  основен етап. 

Първо е необходимо да се определят групата проблеми, които са в основата на 

дефиниране на обекта на изследване. За стъпването на стабилна основа при 

дефинирането на проблемната област се ползва мнението на доказан експерт в 

пенсионното дело. В доклад Йордан Христосков1, ръководител на 

междуведомствената група за провеждане на пенсионната реформа в България през 

1999 г., изброява следните проблеми, по мнението на автора нерешени и до днес: 

- осигурителните плащания са обвързани с „трудовото участие“, а не с 

приноса към осигурителната система. В дисертацията се показва, че след реформата от 

1999 г. и последващите я реформи, този проблем не просто не е решен, а дори 

напротив – стажът, който би трябвало да е олицетворение на трудовото участие, но 

дори и това не е, заема все по-вредоносна роля. Приносът продължава да не се 

оценява правилно. 

- „даряване“ с осигурителни права без реално осигурително участие 

(периодът на майчинство, военна служба и др.) – по мнението на автора този проблем 

продължава да съществува и до днес, въпреки реформата през 1999 г. и последващите 

я след това 

- стоварване на почти цялата осигурителна тежест върху работодателя – по 

отношение разпределението на осигурителната тежест между работник и работодател 

- по мнението на автора от чисто финансова гледна точка за работодателя, дали ще 

плаща 500 лева заплата и 100 лева осигуровки, е същото като да плаща 550 лева 

заплата и 50 лева осигуровки. Но от гледна точка удобството, то е по-голямо като се 

намалят до минимум счетоводните записвания. Реално и заплатата и всички 

осигуровки са включени в стойността на 1 работно място и се плащат от работодателя, 

независимо от чие име ще се водят. От гледна точка на плащанията от сега 

действащата осигурителна система, по-изгодният вариант за системата е не просто по-

голяма част от осигурителната тежест да се покрива от работодателя, а целия размер 

на осигуровките да е за негова сметка, тъй като при фиксирана обща сума, с която 

                                                           
1 Дългогодишен управител на Националния осигурителен институт от 2000 до 2009 г., ръководител на 
работната група по пенсионната реформа 1998-2000 г., професор във Висшето училище по застраховане 
и финанси. 
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работодателя разполага за едно работно място, обезщетенията и пенсиите ще се 

изплащат върху по-ниска база. 

- прекалено либерални условия за достъп до системата на социално 

осигуряване – по мнението на автора след реформите от 1999 г. досега този проблем 

дори е задълбочен по отношение на пенсионирането, като причините за това са, че 

затягането на условията за пенсиониране (повишаване на изискванията за стаж и 

възраст) кара все повече хора да търсят алтернативни начини за пенсиониране, 

повишава се склонността към корупционни практики, в резултат рязко се повишава 

броя на ранното пенсиониране поради „инвалидност“ съществуваща само по 

документи. Системата вместо да си решава проблеми, заради измерителя 

„осигурителен стаж“, си създава нови. 

- наличие на силни преразпределителни процеси и прилагане на 

уравнивиловъчни принципи – по мнението на автора проблемът не е решен с 

реформата от 1999 г., а дори е задълбочен с последващите реформи до 2012 г.  

Към изброените от проф. Христосков проблеми от края на 20 век, и по мнението 

на автора нерешени и до днес, в дисертацията се разглеждат и други казуси свързани с 

настоящата система за социално осигуряване в България, а именно: 

- дефектната формула за изчисляване на размера на пенсията  

- проблеми настъпили в следствие появата на задължителни частни 

пенсионни фондове в осигурителната система в България 

- дефицита на пенсионната система – може ли да се преодолее и това дали 

е чак толкова важно 

- щедрите обезщетения за майчинство като потенциална форма за 

развиване на бизнес на гърба на обществената солидарност 

- обезщетенията за безработица – на практика почти недостъпни за 

младите хора, а при по-възрастните отново възможност за правене на бизнес 

- как е възможно да се смени настоящата система, без това да доведе до 

сътресения и обществено недоволство 

Изброените по-горе въпроси и казуси не изчерпват изцяло проблемите, с които 

се занимава труда, а са неразривно свързани с други съпътстващи ги, на които също е 

обърнато внимание. 

Дисертацията се състои от 3 основни части: 
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Изследването започва в първа глава, в която се проучва възникването на 

социалното осигуряване, принципите, методите и функциите на социалното 

осигуряване. След запознаване с основните теоретични постановки, е проведено 

проучване за основните характеристики на голям брой системи за социално 

осигуряване в страни от Европейския съюз, САЩ, Япония, Чили и други, в търсене на 

решение на социалните проблеми обект на изследване в настоящата разработка. 

Може би по света съществува съвършената осигурителна система, даваща отговори за 

решението на всички проблеми? Дори и да съществува някъде, при изследването 

подобна съвършена система не е открита.  

След прегледа на опита в другите страни, до края на първа глава от разработката 

се прави обзор на основните параметри на пенсионната система в България след 

проведените реформи през 2010 г. и 2011 г. Разглеждат се общите положения и 

променливите в една пенсионна система (колко години да се работи, какви данъци да 

се плащат, каква пенсия да се получава, средна продължителност на живота, брой 

пенсионери спрямо хората в трудоспособна възраст и др.) и защо това е така. 

Във втора глава на база добрите практики на осигурителните системи тип 

„Бисмарк“ и тип „Беверидж“, на база опита на пенсионни системи в други страни по 

света, и икономическите закономерности, е представено предложение за нов модел на 

пенсионна система в България (наричан в разработката „модел на осигурителния 

принос“), и е описан с примери начина, по който промяната да се случи, като не се 

ощетяват настоящите ползватели на обществената солидарност и същевременно 

промените не стресират системата за социално осигуряване. Специално внимание е 

обърнато на частните пенсионни фондове, мястото им в модела на осигурителния 

принос (до колкото имат такова), експериментът с пенсионната система в Чили и др. 

Моделът на осигурителния принос е изграден въз основа принципите на 

социалното осигуряване и на принципите на свободния пазар, използван е опит от 

осигурителните системи на част от най-развитите страни по света, отчетени са 

специфични проблеми на осигурителната система в България. По мнението на автора 

моделът в най-голяма степен дава възможност на средния гражданин да получи това, 

което е давал на системата по време на своята кариера спрямо това, което са давали 

всички останали осигурени и пенсионери. Потърсен е начина в най-голяма степен да се 

постигне справедливост и максимална полезност при разпределение на пенсиите и 
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обезщетения по време на кариерата на всеки, като моделът дава възможност да се 

провежда гъвкава социална политика от правителството. Същевременно с това са 

отстранени дефекти на сегашния модел социално-осигурителна система в България, 

според която хората с най-малки възможности реално трябва да плащат най-големи 

данъци спрямо дохода си. Въведено е в действие правилото – всеки да плаща данъци и 

осигуровки (като вид данък със специално предназначение) според възможностите си. 

Показани са проблемите, които биха възникнали при прехода от сегашната пенсионна 

и осигурителна система, към новия модел на осигурителния принос и са предложени 

решения за тях, така че всички добросъвестни граждани да спечелят от промяната. 

Моделът осигурителна система зависеща от осигурителния стаж в България и по 

света има множество дефекти. Това дава поводи на редица заинтересовани страни да 

атакуват държавното обществено осигуряване и да се опитват да прокарват схеми от 

частична до пълна приватизация на системата, чрез частни фондове работещи на 

„капиталов принцип“. Във втора глава е обяснено защо схемите, които се предлагат от 

частните фондове в сегашния им вид, не са издържани теоретично и икономически (от 

гледна точка на данъкоплатеца), и вместо да решават проблеми на осигурителната 

система (с което би трябвало да се оправдае официално съществуването им), нанасят 

допълнителни поражения.  

Не на последно място – в България и в други страни по света корпоративни 

лобита частично са пробили осигурителната система, в резултат от което съществува 

огромното недоразумение – задължителен частен пенсионен фонд. Идея напълно 

необяснима за обикновения гражданин, защото частното предполага, че отделния 

човек доброволно и за своя сметка е решил лично да направи инвестиция, която може 

да управлява във всеки един момент. Съществуването на задължителни частни 

пенсионни фондове по мнението на автора представлява принудителна инвестиция, а 

противоречи на правилата на свободния пазар която и икономическа единица да бъде 

принуждавана да се лишава от доход задължително с изключение на данъците 

(включително осигуровките), които държавата събира. Задължителна вноска в частен 

пенсионен фонд, след като е продиктувано от държавната принуда обаче е фактически 

плащане на данъци. Но данъци, които се прибират от частни корпорации. В пълно 

противоречие с принципите на свободния пазар, в пълно противоречие с принципите 

на социалното осигуряване. 
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Специално е изследван опита в Чили, където се прави експеримента с 

приватизация на пенсионната система за първи път, и Унгария - страна, която по 

подобие на България прилага частично моделът с частична приватизация на 

пенсионната система, но и страна където само 11 години по-късно този експеримент се 

обявява за провален и се прекратява. 

Моделът на осигурителния принос, който е предложен за решение на 

проблемите на пенсионната и осигурителната системи в България, взима част от 

подхода на така наречените „капиталови пенсионни схеми“. Огромната разлика е, че 

всичко ще се реализира от държавата и без необходимостта от натрупване на средства, 

които биха могли да се обезценят или загубят през годините. 

Бъдещите пенсии по модела на осигурителния принос представляват дял от 

бъдещето. Държавната пенсия ще се състои от два стълба – първи, който дава на всеки 

по равно, и който ще гарантира физическото оцеляване на възрастните хора, и втори 

стълб на държавното обществено осигуряване, който ще дава допълнителна пенсия на 

всеки според личния реален принос (платени данъци, включително осигуровки спрямо 

средното в страната през всеки един месец). На база отчитането на реалния принос 

към системата, ще се промени изцяло осигурителната система в България, което ще 

промени негативното отношение на населението към данъчната и осигурителна 

система по принцип. Всеки, на базата на реалния си принос към системата, ще 

получава при необходимост и в максимална степен обратно това, което е платил като 

данъци (включително осигуровки) на системата. Средния гражданин на теория ще 

може да получи от осигурителната система толкова, с колкото е допринесъл в реално 

изражение. Моделът на осигурителния принос може да се разглежда и като една 

капиталова система, но без пари, реализирана от държавата и проявяваща 

солидарност.  

В трета глава се разглеждат с конкретни примери промените в най-общ план, 

които биха настъпили в цялата социално-осигурителна система, при реализация в 

България на модела на осигурителния принос. Използвани са официални данни на 

националния осигурителен институт, които са логически преобразувани за целите на 

разработката. 

Най-точна информация за допълните първоначални разходи и последващи 

икономии при провеждане на реформа по предложения теоретичен модел, могат да се 
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дадат от националния осигурителен институт, при наличие на политическа воля и при 

яснота за какъв период и по какъв начин ще бъде реализиран модела в страната. 

 

4. Общи цели на дисертацията 

В дисертацията се търси решение на идентифицираните по-горе проблеми в 

системата за социално осигуряване в България. Според автора действащата система за 

социално осигуряване, наричана в труда „модел на осигурителния стаж“, няма 

възможност да се справи с тях, имайки предвид многократните промени в кодекса за 

социално осигуряване всяка година. Затова в разработката е направен проект за нов 

модел на осигурителната система в България, с който да се отстранят дефектите на 

сегашната система. Нов модел обединяващ в едно по мнението на автора най-доброто 

от осигурителните системи по света2.  

В дисертацията не се поставят твърде амбициозни цели като например решение 

на демографския проблем в страната, което според автора трябва да бъде предмет на 

множество други политики извън обхвата на разработката, но за сметка на това са 

изведени възможни пътища, по които да се върви при съответната реалност – хубава 

или не. В същото време е поставено за цел да се разобличат като абсолютно погрешни 

теориите, че една частна система за социално осигуряване би могла да се справи с 

подобен проблем. Също така цел на дисертацията е да докаже, че е абсолютно 

нецелесъобразно и против обществения интерес, законовата принуда за участие на 

гражданите в задължителни частни пенсионни фондове. 

 

5. Обект на изследване 

Обектът на изследване е сложно съставно понятие включващо три компонента 

за анализ.  

Първият компонент на обекта, е действително функциониращата социално-

осигурителна система в България. 

                                                           
2 „Най-добрата осигурителна система е тази, която обединява предимствата между солидарния и 
капиталовия стълб, която намира един баланс между интересите на младото и възрастното поколение, 
между контрибуторите и бенефициентите, които логично сменят местата си в течение на времето и при 
случайностите на съдбата“ - Христосков Й., Реформите в социалното осигуряване, изд. ВУЗФ, 2010, стр. 
371 
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Вторият компонент на обекта е осигурителните системи на други държави, 

които имат сходни обектни характеристики и, за които могат да се правят сравнителни 

анализи по определени показатели.  

Третият компонент на обекта за изследване са системно обоснованите теории за 

управление на осигурителните отношения в съвременните общества.  

Трите компонента на обекта изискват от една страна, ясно разграничаване чрез 

описателни и аналитични методи на характеристиките на осигурителните системи и 

системите от знание и практики които ги обезпечават, като от друга страна е 

необходимо да се разбере единството на обекта на изследване. Единството на обекта 

осигурява една ясна съдържателна логика на неговото естествено и органично 

развитие по посока на основната му социална мисия. Основната идея е да се анализира 

обект конструиран от три компонента, за да се докаже посоката на неговото естествено 

развитие към един бъдещ етап, който ще доведе до по-висока социална сигурност, 

справедливост и ефикасност в осигурителните отношения. Обектът на изследване е 

производен от докторската теза, чрез която се доказва връзката между теорията и 

практиката на осигурителните системи в държави, които имат висока сигурност на 

системите си и противоречивото състояние на осигурителната система в България. 

Българският пример е обективна основа за посочване на принципни недостатъци на 

осигурителна система, която не е изградена чрез последователно спазване на 

теоретично доказаните и практически приложените принципи на социалното 

осигуряване. Сравнителния анализ между първия и втория компонент на обекта на 

изследване дава обективни основания за развиване на докторската теза. 

 

6. Предмет на изследване 

Предметната специфика на докторската работа се основава на няколко системно 

обособени групи от знания, каквито са теориите за публичното управление на 

модерните държави, теориите за осигурителните отношения и социална политика на 

държавата, теориите за социалната справедливост. 

Предметът на изследване е свързан с предметно обособените теоретични и 

практико-приложни знания за управление на съвременните осигурителни отношения 

от социални субекти от ранга на държавата. Трудностите в намирането на точна 
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предметна проекция в системата от знания на обективно развиващия се социален 

проблем на осигурителната система в България изисква оригинално прегрупиране на 

класически икономически и социологически знания в една обща предметна област. 

Оригиналното съчетаване на групи знания предметно обособени в различни научни 

дисциплини на основата на докторската теза свързана с развитието на системата на 

осигурителните отношения в България, изискваше да се премине през няколко етапа на 

дефиниране на предметната област. Първият е свързан с дефиниране на проблемите 

на действащата система за социално осигуряване в България. Във втория етап са 

разгледани различни  практики от други страни по света, които биха могли да бъдат 

приложени и в България. Стъпвайки на това знание в третия етап се прави опит за 

реконструкция на осигурителната система в един неин идеален вариант, а в 

последствие се изследва и как този идеален вариант осигурителна система може да се 

адаптира към наследството и несъвършенствата на настоящата система. 

 

7. Докторска теза 

Постоянните промени в кодекса за социално осигуряване, регламентиращ 

съществуването на социалното осигуряване в България говорят много ясно, че нещо в 

тази система не е наред. Няма визия и политически консенсус как трябва да изглежда 

общественото осигуряване нито днес, нито в краткосрочен, средносрочен или 

дългосрочен план (дори и политическите сили да декларират обратното). Няма  

консенсус с представителите на работодателите, и със синдикалните организации 

представляващи трудещите се, как трябва да се финансира общественото осигуряване 

в България, къде е границата, до която е необходима държавна намеса при 

осигуряването на обществената сигурност. Необходима ли е изобщо държавна намеса 

или би било по-правилно всеки да носи личната отговорност за себе си, а от държавата 

да не чака нищо. На последния въпрос тезата на автора е категорично за това, че 

държавата3 трябва да носи отговорността както за защитата от външни нападения, така 

                                                           
3 „Държавата е организация със сравнителни преимущества при реализацията на насилие, 
разпростираща се върху даден географски район, границите на който се установяват от нейната 
способност да облага поданиците с данъци“ – North D., Structure and Change in Economic History, 1981, p. 
21. Имайки това си отличително качество, на държавата се пада привилегията и отговорността да 
поддържа социалния мир. Социално-осигурителната система е мощен инструмент за тази цел. В 
дисертацията вноските за социално осигуряване се разглеждат като данъци със специално 
предназначение. Като единствен субект имащ право да събира данъци, държавата отговаря за 
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и трябва да бъде гарант за мира вътре в обществото. Оставянето на отделния индивид 

на „свободно плаване“, без участие в един общ проект за глобална защита на 

населението, и нямащ никаква сигурност при настъпването на евентуални 

неблагоприятни събития в рамките на неговия живот, е опасно както за него самия, 

така и за всички останали представители на неговия вид. Опасността не е само 

външната заплаха (под всякаква възможна форма). Липсата на обществена сигурност 

може да доведе до деморализация, страх от неизвестността и рисковете на утрешния 

ден, в който хипотетично всеки може да се наложи да се справя с възникналите 

трудности сам, без да получава помощ от останалите. Такова нещастно съществуване в 

постоянна несигурност би довело до забавяне в развитието на вида и превръщането му 

от едно разумно същество, в хищник борещ се непрекъснато за оцеляването си. Може 

би това е и една от причините канцлера на Германия Ото фон Бисмарк да създаде 

първата регламентирана социално-осигурителна система в края на 19 век, 

съществуваща и до днес. 

„Всеки, който има пред себе си перспективата за пенсия, в напреднала 

възраст или инвалидност, дори и да е съвсем малка, е много по-щастлив и доволен 

от съдбата си, много по-сговорчив, и много по-лесно се управлява, от този, чието 

бъдеще е напълно несигурно… Постигането на доволство сред бедните не би било 

никак скъпо. Те трябва да разберат, че държавата не само взима, но и дава, и не 

като милостиня, а като право на онези, които имат нужда от грижи, когато 

изпаднат в неработоспособност“4  – Ото фон Бисмарк 

Участието на държавата при организацията на социалната сигурност може и да е 

доказала с времето си необходимост, но това въобще не значи, че всички осигурителни 

системи организирани от държавата (и в частност тази в България) са идеални. Авторът 

споделя мнението на проф. Йордан Христосков от края на 20 век, че българската 

пенсионна система страда от оценяване на „трудовото участие“ (по документи), вместо 

получаваните обезщетения да са в зависимост от приноса на лицето към 

осигурителната система; по политически причини не малко е броя на лицата, които са 

                                                                                                                                                                                     
правилното им разходване, с оглед постигането на стабилен и прогресиращ обществен строй. Тези права 
и отговорности е немислимо да се прехвърлят на частни субекти преследващи печалба. 
4 Blackburn R., Banking On Death: Or Investing in Life: The History and Future of Pensions, 2002, p. 46 
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„дарени“ с право да получават солидарност от системата, без да имат реален принос 

към нея. 

След реформата на пенсионната система в края на 20 век в България са 

наложени принудително със закон задължителни частни пенсионни фондове за всички 

родени след 1959 г. с мотивите, че конкуренцията между частни фирми предоставящи 

осигурителни услуги задължително ще доведе до по-голяма ефективност  и в следствие 

от това до по-големи пенсии за осигурените лица. Авторът категорично отхвърля 

идеята, че частни организации, в които участието е задължително със закон, могат да 

осигурят по-добри пенсии един ден. Нещо повече, принудителното участие в частен 

пенсионен фонд би могло да се третира като нарушаване на конституционни права на 

родените след 1959 г., въпреки някои странни произнасяния на конституционния съд 

през годините. Няма никакви гаранции за размера на така наречената „допълнителна 

пенсия“, която ще се получава от родените след 1959 г. Няма гаранции и че 

принудените със закон да участват в тези схеми граждани ще си възстановят поне 

толкова средства, колкото им са събрани като вноски. Напротив – в кодекса за 

социално осигуряване е разписано единствено, че частния фонд, в който участва 

роденият след 1959 г. не може да загуби с 3% повече от загубите, които са реализирали 

средно останалите в бранша, или в противен случай управляващото го дружество 

трябва да компенсира разликата за своя сметка. Това означава обаче, че е възможно 

всеки от фондовете да загуби 100% от парите за пенсии, които са му поверени, ако 

останалите в бранша загубят 97% средно. Авторът категорично се противопоставя на 

излагането на риск на пенсиите за родените след 1959 г., чиито направени вноски 

могат да бъдат загубени напълно законно и без никакви последствия, особено когато 

осигурените лица са принудени да участват в такава схема със закон, а не по своята 

собствена воля. В кодекса за социално осигуряване също така е предвидено и 

редуциране на държавната пенсия за всички родени след 1959 г. пропорционално на 

задължителното им участие в частен пенсионен фонд. От една страна държавата 

принуждава гражданите да участват в схема, която противоречи на нормалните 

пазарни отношения, от друга страна ги лишава частично от конституционните им права 

за обществено осигуряване. В същото време държавата допуска принудително 

събираните вноски за „допълнителна пенсия“ от частен пенсионен фонд да се 

управляват без гаранции за някаква възвръщаемост, без гаранции, че ще бъдат 
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възстановени поне направените от лицето вноски. Всичко това навежда на мисълта, че 

съществуването на задължителен частен пенсионен фонд е не просто случайно 

допусната грешка, а е целенасочена схема работеща в полза на корпоративни интереси 

и в ущърб на обществото. В дисертационния труд не се търсят или доказват мащабни 

заговори срещу обществото, а се работи само с факти. Представени са провали в 

страни, в които е допуснато държавата да делегира свои отговорности свързани с 

обществената сигурност на частни организации, и по-конкретно на пенсионно 

осигурителни компании. Сред тези страни е и България. Една от тезите, които се 

защитава е тази, че в осигурителната система е абсолютно неприемливо 

съществуването на задължителен частен пенсионен фонд. Всичко свързано с частна 

собственост трябва да е в доброволна форма и конкретно за пенсионната система 

доброволното участие в подобни схеми при много по-строги законови регулации може 

да има само допълваща роля към обществената солидарност, от която всеки отделен 

индивид може да има нужда, и на която трябва да има право, за наличието на 

обществен мир и прогрес. 

На последно място, но не и по важност в дисертацията се защитава тезата, че 

осигурителната система не трябва да натрупва капиталови резерви, или ако има 

такива, те трябва да са в минимални размери и само за извънредни обстоятелства, за 

да се избегне рискът от обезценяване на натрупаните средства. Друга причина против 

трупането на резерви в осигурителните фондове е тази, че това би означавало, че от 

данъкоплатците са иззети повече средства от необходимото, и населението е 

лишавано от настояще. Емпиричният опит получен от практическия фалит на първата 

пенсионна система в Германия, в следствие хиперинфлацията в резултат от участието 

на страната в първата световна война доказва, че не съществува осигурителна система, 

която да може да издържи при тотален срив на икономиката в съответната държава. 

Система разчитаща на натрупване на капиталови резерви може да работи единствено 

при липсата на кризи от всякакъв вид. Подобна система по никакъв начин не би могла 

да гарантира устойчивост в дългосрочен план, защото никой не може да гарантира, че 

в рамките на няколко десетилетия, в страната не би имало дори една криза, която да се 

окаже пагубна за спестяваните дълги години средства на данъкоплатците. Нито една 

социално-осигурителна система не би могла да е по-стабилна от страната, която я 

администрира. 
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За справянето с множеството проблеми на държавното обществено осигуряване 

от една страна и допълнителните проблеми възникващи в резултат от натрапеното със 

закон и според автора противоречащо на интересите на данъкоплатеца 

недоразумение - задължителен „частен пенсионен фонд“, е посветена значителна част 

от дисертацията, чрез представянето на нов модел за осигурителната система в 

България. Предлаганият модел е със следните социални характеристики и задачи: 

- да бъде социално по-справедлив и с голяма обществена подкрепа, 

осигурена от факта, че по-голямата част от настоящите участници в системата ще 

спечелят, а за никой ползващ обществената солидарност към момента на въвеждане 

на системата, условията няма да се влошат. Ако има противници на новия модел, това 

да са единствено групи свързани с корпоративни интереси, които явно и без никакво 

съмнение ще се разминават драстично с обществения интерес; 

- да бъде гъвкав и с възможност да отговаря на динамичната 

действителност, без да има необходимост от значителни корекции в основните си 

принципи за дълъг хоризонт напред във времето; 

-  да има възможност да възстанови на средния гражданин под формата на 

обезщетения и пенсии в максимална степен това, с което е допринесъл към системата; 

-  да бъде по-ефикасен и да разпределя оптимално от гледна точка целите 

на всяка система за социално осигуряване5 (намаляване на бедността и постигане на 

мир в обществото) наличните й ресурси – никой от пенсионерите не трябва да бъде 

оставян без минимални средства за оцеляване, средния пенсионер не трябва да бъде 

оставян със средства по-малки от половината, с които разполага средния работещ в 

страната. Никой получаващ обезщетения през време на своята кариера не трябва да 

бъде оставян в абсолютна бедност, но и никой не трябва да може да печели от 

осигурителната система; 

-  да бъде лесно разбираем за обикновения човек; 

- да позволява на държавното управление провеждане на активна 

социална политика, но и същевременно тази политика да е под засилен контрол от 

гражданското общество. 

                                                           
5 за средния гражданин моделът ще бъде неутрален, за справянето с бедността моделът ще предостави 
жизненоважната „чаша с вода, на жадния в пустинята“, а всеки, който се опита да злоупотреби с 
обществената солидарност, ще реализира загуба 
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8. Изследователски хипотези 

Първата авторска хипотеза е, че е възможно да се подобри действащата система 

за социално-осигуряване в България чрез предложения в дисертацията „Модел на 

осигурителния принос“ в посока по-правилно изчисляване на приноса към 

осигурителната система на данъкоплатците, и в следствие на което да се стигне до по-

справедливо и ефикасно разпределение на бюджета за пенсии. 

Втората хипотеза е, че този модел може да има практическо приложение в 

България и преминаването към него не изисква някакви значителни ресурси, а по 

същество промяна в законодателството. 

Третата хипотеза е, че предложения модел ще бъде защитен от гледна точка 

опитите за злоупотреба при получаването на обезщетения за майчинство и 

безработица – нещо, което е напълно възможно при сегашната система. Новия начин 

за определяне на пенсиите за инвалидност ще ги направи непривлекателни за лицата, 

които ползват обществена солидарност поради това, че имат документ за наличието на 

увреждания, но в действителност са напълно здрави. 

За проверка на първата хипотеза е направено сравнение как изглежда 

действащата осигурителна система в България в края на 2011 г. и как би изглеждала 

при приемането на новия модел. Кои биха били печелившите от промяната и за кои 

няма да има промяна през първите години след реформата. 

Тъй като една от целите на предложения модел е подобряване на 

осигурителната система, може да се подразбира, че първата хипотеза ще издържи на 

проверката – моделът предвижда никой от настоящите ползватели на обществената 

солидарност да не губи, а единствено да може да спечели от новия модел. За 

доказването на втората хипотеза са направени разчети колко би струвало на 

данъкоплатците това подобрение за част от бенефициентите на осигурителната 

система, без интересите на никой от останалата част от тях да не пострадат. На база 

информация от Националния осигурителен институт за средния действителен 

осигурителен стаж и индивидуален коефициент на настоящите пенсионери по групи, са 

правени разчети от колко допълнително разходи щеше да се нуждае осигурителната 
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система, ако от началото на 2012 година е била проведена реформата по предложения 

модел.  

Третата хипотеза се доказва, чрез нагледни примери за потенциалните 

възможности за злоупотреба при настоящата система и как това вече няма да бъде 

възможно, или би било прекалено рисково при предложения модел за реформа. 

 

9. Методологически предпоставки на докторската работа 

Изходните научни предпоставки в тази разработка се откриват в либералната 

доктрина за публично управление и главно в нейните съвременни две основни научни 

направления каквито са теориите на публичното управление, и либералните теории за 

индивидуалните свободи, права и справедливост. 

Фронта на концептуалното развитие на темата и свързаните с нея тематични 

области в края на 20-ти и началото на 21 век, е твърде широк. Изходни 

методологически предпоставки приети в докторската дисертация не са „аксиоми”, но 

са развити и в съвременната икономическа концепция на неокласицизма (Алфред 

Маршал, Артър Пигу и др.), неоинституционализма (Гари Бекер, Дъглас Норт, Марк 

Грановетер и др.), група методологически предпоставки от развитието на 

социологическата парадигма на модерната икономическа социология, както и на 

методологическата парадигма на постмодерната държава като основен субект на 

публична власт. 

10. Ограничения на обхвата на разработката 

Взаимодействието на българската осигурителна система с тази на други страни и 

произтичащите от това проблеми, са извън обхвата на изследване. 

Здравноосигурителната система като твърде специфичен и отделен клон от 

системата за социално осигуряване, е извън обхвата на изследване на настоящата 

разработка. Проблемите свързани с трудовата злополука и професионална болест 

поради тяхната специфика и маловажност (от гледна точка относителния дял от 

разходите за тях в бюджета на държавното обществено осигуряване) също остават 

извън обхвата на изследване. 

Промените в българското законодателство са отразени до действащото такова 

към 31.12.2012 г. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Предговор 

Увод 

Използвани термини и съкращения 

1. ТЕОРEТИЧНИ ОСНОВИ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ 

ОСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПО СВЕТА 

1.01. Възникване на социалните системи 

1.02. Основни принципи на социалното осигуряване 

1.03. Методи на социалното осигуряване 

1.04. Функции на социалното осигуряване 

1.05. Изисквания към социално-осигурителната система 

1.06. Особености на социално-осигурителните системи по света 

1.06.01. Изисквания за пенсиониране за възраст  

1.06.02. Ранно пенсиониране и отлагане на пенсионирането 

1.06.03. Формула за изчисляване на размера на пенсията 

1.06.04. Пенсии за инвалидност 

1.06.05. Наследствени пенсии 

1.06.06. Финансиране на пенсионната система 

1.06.07. Данък върху пенсиите 

1.06.08. Осигуровки върху пенсиите 

1.06.09. Актуализация и изплащане на пенсиите 

1.06.10. Обезщетение при майчинство и раждане на дете 

1.06.11. Период за получаване на обезщетение при майчинство и 

раждане на дете 

1.06.12. Финансиране на обезщетенията за майчинство и раждане на дете 

1.06.13. Обезщетение за общо заболяване 

1.06.14. Обезщетение за безработица 

1.06.15. Период за получаване на обезщетение за безработица 

1.06.16. Финансиране на обезщетенията за безработица 

1.07. Пенсионната система в България през 2012 г., след промените от 2010-2011 

г. 
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1.07.01. Пенсии за осигурителен стаж и възраст 

1.07.02. Пенсии за инвалидност 

1.07.03. Наследствени пенсии 

1.07.04. Пенсии за военна инвалидност 

1.07.05. Пенсии за гражданска инвалидност 

1.07.06. Социална пенсия за старост 

1.08. Дефекти на модела на „осигурителния стаж“ по отношение на 

натрупването му и изчисляването на пенсията в зависимост от стажа  

1.08.01. Как е възможно да се работи допълнително,  а да се получава по-

ниска пенсия 

1.08.02. Как е възможно без реално да се работи повече, и без да се 

плащат повече осигуровки, да се получава по-голяма пенсия 

1.09. Отново пенсионна реформа в България 

1.09.01. Общи постановки 

1.09.02. От къде идват парите за пенсии 

1.09.03. Начални позиции 

1.09.04. Възможности 

1.09.05. Има ли нужда от реформа изобщо? 

1.09.06. Какво означава нулев естествен прираст за пенсионната система 

1.09.07. 40 години кариера 

1.09.08. Демографски проблеми 

1.09.09. 67 и повече години пенсионна възраст 

1.09.10. Изходни позиции преди реформата 

1.09.11. Има ли други варианти? 

1.09.12. Справедливост на пенсионната система 

2. МОДЕЛ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРИНОС 

2.01. Принципи на модела на осигурителния принос 

2.02. Отпадане на тавана на пенсиите и максималния осигурителен доход 

2.02.01. Тавана на осигурителния доход като схема за избягване на данъчното 

облагане 

2.03. Изчисляване на размера на пенсията 

2.04. Колко да бъде бюджета за пенсии? 
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2.05. Минимални пенсии и размер на пенсиите 

2.06. Ощетени от пенсионната система на осигурителния принос 

2.07. Частните пенсионни фондове 

2.07.01. Частните пенсионни фондове по модела на осигурителния 

принос 

2.07.02. Защо е необходимо преустановяването на дейността на 

задължителните частни пенсионни фондове 

2.07.03. Задължителните частни пенсионни фондове - икономически 

необосновани и теоретично невъзможни  

2.07.04. Пенсионния модел в Чили срещу Модела на осигурителния 

принос  

2.07.05. Задължителните частни пенсионни фондове - опасни за 

националната сигурност 

2.07.06. Пенсионната реформа в Унгария от 2010 г. 

2.08. Моделът на осигурителния принос – най-добрата  осигурителна система 

2.09. Млади пенсионери 

2.10. Инфлацията 

2.11. Какво предвижда пенсионната система за лицата, за които не може да се 

определи с точност приноса им 

2.12. Хората, които не доживеят пенсионна възраст и техните семейства 

2.13. (Минимален осигурителен стаж) 

2.14. Специални правила за майките 

2.15. Минимален осигурителен принос за пенсиониране 

2.16. Мобилност на пенсиите за временно работещи в България 

2.17. Пенсии за инвалидност 

2.18. Индексиране на пенсиите 

2.19. Дефицит 

2.20. Преход към новия пенсионен модел 

3. ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МОДЕЛА НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРИНОС В БЪЛГАРИЯ 

3.01. Осигурителен принос 

3.01.01. Осигурителен принос за всички лица 

3.01.02. Осигурителен принос по право за майките 
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3.01.03. Закупуване на осигурителен принос при навършване на 

пенсионна възраст 

3.01.04. Закупуване на осигурителен принос при желание за по-ранно 

пенсиониране от възрастта регламентирана по закон 

3.01.05. Ограничения за придобиване на осигурителен принос 

3.02. Осигурени лица 

3.03. Разпределение на осигурителната тежест между работодател и служител 

3.04. Сравнение при обезщетенията между модела на осигурителния стаж и 

модела на осигурителния принос 

3.04.01. Обезщетения при временна неработоспособност и 

трудоустрояване 

3.04.02. Обезщетения при бременност и раждане 

3.04.03. Обезщетения за безработица 

3.05. Сравнение за начина и размера на пенсиите, които се отпускат по модела 

на осигурителния стаж и по модела на осигурителния принос 

3.05.01. Пенсии за осигурителен принос и възраст 

3.05.02. Пенсии за осигурителен стаж и възраст срещу Пенсии за 

осигурителен принос и възраст 

3.05.03. Прогнози за ефекта от въвеждането на модела на осигурителния 

принос върху размера на пенсиите за осигурителен принос и възраст по 

групи, както и върху разходите на държавното обществено осигуряване 

3.05.04. Ранно пенсиониране 

3.05.05. Ранното пенсиониране като вид инвестиция 

3.05.06. Придобиване на право на пенсия от служители,  работещи в 

„силовите министерства“ и при първа и втора категория труд 

3.05.07. Размер на пенсията 

3.05.08. Пенсии за инвалидност поради общо заболяване 

3.05.09. Наследствени пенсии 

3.05.10. Други пенсии, несвързани с трудова дейност 

3.06. Ограничения за получаването на повече от една пенсия 

3.07. Пенсионна възраст 
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3.08. Структура на разходната част на бюджета на фонд „Пенсии“ по модела на 

осигурителния принос 

3.09. Размери на социалните осигуровки по модела на осигурителния принос 

3.10. Самоосигуряващите се лица 

3.11. Как осигурителната система по модела на осигурителния принос ще се 

саморегулира 

3.12. Личната отговорност на всеки към осигурителната система 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПРИНОСИ НА РАЗРАБОТКАТА 

Списък на таблиците в дисертацията 

Публикации и статии свързани с темата на дисертацията 

Използвана литература и източници на информация 
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Увод - в увода се мотивира актуалността на избраната тема на дисертационния 

труд. Посочени са обекта и предмета на дисертационния труд, формулирани са 

изследователските хипотези, цели, задачи и ограничения. 

Първа глава запознава с възникването на социалното осигуряване, принципите, 

методите и функциите на социалното осигуряване, след което накратко са разгледани 

някои практики на пенсионните и осигурителни системи по света. Направен е обзор на 

основните параметри на системата за социално осигуряване в България след 

проведените реформи през 2010 г. и 2011 г. Разглеждат се общите положения и 

променливите в една пенсионна система (колко години да се работи, какви данъци да 

се плащат, каква пенсия да се получава, средна продължителност на живота, брой 

пенсионери спрямо хората в трудоспособна възраст и др.) и защо това е така. 

Във втора глава е представен проект за нов модел пенсионна система (наричан 

в труда „модел на осигурителния принос“). На база добрите практики на 

осигурителните системи тип „Бисмарк“ и тип „Беверидж“, и на база опита на 

пенсионни системи в други страни по света, е представено предложение за нов модел 

на пенсионна система в България, и е описан с примери начина, по който промяната да 

се случи, като не се ощетяват настоящите ползватели на обществената солидарност и 

същевременно промените не стресират системата за социално осигуряване. Специално 

внимание е обърнато на частните пенсионни фондове, мястото им в модела на 

осигурителния принос и експериментът с пенсионната система в Чили и др. 

В трета глава се разглежда с конкретни примери промените, които биха 

настъпили в цялата социално-осигурителна система, при реализация в България на 

модела на осигурителния принос. Предложените решения и модел за пенсионна 

система, а по нея и на цялата осигурителна система, след известни модификации освен 

в България, биха могли да се използват успешно и във всички останали страни по света. 

В дисертацията е направен опит да се обясни на достъпен език смисъла от 

съществуването на социалното осигуряване, както и че държавата няма алтернатива 

при организацията и управлението на тази система. 

Отхвърлянето на идеята за управлението (цялостно или частично) от частни 

организации не означава непременно, че всяка осигурителна система управлявана от 

държавата е добра. Напротив, държавните осигурителни системи по-скоро решават 
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вече настъпили проблеми, вместо да се водят от идеята как би трябвало нещата да 

изглеждат. Това отваря нишата за шарлатани да промотират идеята, че е възможно 

системата за социално осигуряване да бъде приватизирана. Ако до преди това 

държавите е трябвало да решават настъпили вече проблеми, то тези, които са 

допуснали частична приватизация на осигурителната си система, са създали още нови 

проблеми. Може би хората бързо забравят историята, а тя има склонността да се 

повтаря. 

В дисертацията се доказва, че не е възможно в дългосрочен план да се 

гарантира устойчивост на системата за социално осигуряване, от друга институция или 

институции, освен от държавата (може би в глобализиращия се свят, един ден от съюз 

от държави). След като държавната осигурителна система няма алтернатива, 

държавата трябва да разполага с най-добрата система за социално осигуряване. 

В разработката е направен опит да се обрисува подобна система при идеални 

условия, наречена „Модел на осигурителния принос“. На едно място са събрани най-

добрите черти от системите тип „Бисмарк“ и тип „Беверидж“, като в зависимост от 

икономическото положение в съответната страна където се реализира, системата 

автоматично би ставала в по-лоши времена – по-солидарна, а в добри времена с 

превес на индивидуалния принос на всеки към системата. 

С модела на осигурителния принос е показано колко реално струват на 

работещото население пенсиите и обезщетенията при различни варианти за размера 

им. За предложения нов модел вече няма да е необходимо измерването на годините 

осигурителен стаж, защото това не е на практика никакъв измерител и не може да бъде 

критерий за пенсиониране, нито за получаване на обезщетения от осигурителната 

система. За модела на осигурителния принос има значение върху каква сума са 

платени данъци и осигуровки спрямо средния осигурителен доход в страната за всеки 

отделен месец. Така се определя уникалния принос на гражданите към социалното 

осигуряване в България, след което всеки ще получи според приноса си заслуженото. 

Според предложения модел всеки ще може да се пенсионира на каквато 

възраст пожелае, при определени условия, които са подробно разяснени в 

дисертацията. Опция, която в настоящата осигурителна система в България не 

съществува. 
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Към частните пенсионни фондове, които според модела ще са единствено 

доброволни са разписани кратки правила, които да гарантират, че средствата на 

хората, които се управляват от тях, няма да бъдат стопени, когато дойде време за 

пенсиониране.  

Моделът на осигурителния принос въвежда някои нови правила при 

изчисленията на размера на обезщетенията през време на трудовата кариера, в 

следствие на което който се опита да злоупотреби с обществената солидарност, 

задължително ще реализира финансови загуби. 

Според автора, прехода към новия модел по никакъв начин няма да стресира 

осигурителната система, защото данъци и осигуровки няма да се повишават, а 

напротив – с прекратяването на дейността на задължителните частните пенсионни 

фондове, осигурителното бреме за пенсии ще може да се намалява в дългосрочен 

план. 

Моделът на осигурителния принос осигурява солидарност между поколенията, 

което е характерно за всяка друга система за социално осигуряване, но също така и 

солидарност в рамките на поколенията. Един от принципите за данъчно облагане 

гласи, че всеки трябва да плаща данъци според възможностите си. По този начин в 

рамките на работещата част от населението има някакъв вид солидарност – хората с 

по-големи доходи подпомагат тези с по-ниски доходи. Но в съществуващите пенсионни 

системи по света тази солидарност вътре в рамките на поколението не се наблюдава 

при пенсионерите. Формулите за изчисляване на размера на пенсия не предполагат 

солидарност вътре в рамките на най-възрастното поколение – бенефициентите на 

пенсии. Ако се увеличат разходите на пенсионната система, за повишаване на най-

ниските пенсии, то допълнителната солидарност е за сметка на работещите. В модела 

на осигурителния принос подходът е по-различен: работещото поколение е солидарно 

дотолкова, че да се осигури на средния пенсионер средна пенсия равна на половината 

от средния осигурителен доход в страната за последните 36 месеца. Как ще се 

разпредели общия бюджет за пенсии за съответната година много зависи от 

икономическото положение в страната, какви средства ще са необходими за 

физическото оцеляване на всеки пенсионер спрямо равнището на средната пенсия. 

Ако ситуацията е тежка, то по-голяма част от общия бюджет за пенсии за годината ще е 

необходима, за да се даде на всеки пенсионер минимума за оцеляване, и по-малка 
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част от общия бюджет за пенсии ще се разпределя на база на приноса на всеки, и 

обратното. Това е ключов момент, който въвежда солидарността не само между 

поколенията, но и вътре в рамките на най-възрастното поколение – получателите на 

пенсии. 

Пенсионната система по новия модел ще може да се самофинансира напълно 

при вноска за пенсия от 12,5%, като ще може да се осигурява средна пенсия 50% от 

средния осигурителен доход в страната когато се спазва съотношението 

работещи/пенсионери в рамките на 4/1. Но разбира се не е задължително в България 

да заработи пенсионната система при точно такива параметри, а и това на практика не 

би било възможно предвид реалността. Самофинансирането на една пенсионна 

система обаче не може да е самоцел, но би било възможно и при осигуряване на 

средна пенсия 40% от средния осигурителен доход в страната, вноска за пенсия от 20% 

и съотношение работещи/пенсионери 2 към 1. В дисертацията дадените примери са в 

идеалния случай, докато за България имайки предвид лошия начален старт, от който 

трябва да тръгне модела, очевидно ще трябва да се направи компромис с някоя от 

променливите, като най-безболезнено от гледна точка на обществото и реалистично 

изглежда в близките години системата да продължава да работи с голям дефицит, 

въпреки, че при смяната на настоящата система с тази на осигурителния принос, 

тенденцията ще бъде дефицита да намалява постепенно.  
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IV. ПРИНОСИ НА РАЗРАБОТКАТА 

1. Направен е опит по най-лесния за разбиране начин да се обясни смисъла от 

съществуването на системата за социално осигуряване 

2. Направен е опит за систематизиране на основните теоретични концепции за 

социалното осигуряване 

3. Направен е общ преглед на добри и лоши практики от някои съвременни 

осигурителни системи по света 

4. Направен е опит за дефиниране на проблемите и недостатъците на действащата 

осигурителна система в България 

5. Предложен е нов теоретичен модел за осигурителна система в България. Проект 

с висока научно-практическа насоченост, ориентиран в помощ на държавното 

управление, и необременен от корпоративни или други групови интереси – наречен 

„Модел на осигурителния принос“. Моделът допълва и подобрява съществуващите 

теории за социално осигуряване. 

6. С разработката категорично се отхвърля идеята, че в социално-осигурителната 

система има място за задължителни частни пенсионни фондове работещи за 

собствената си печалба. Доказва се с примери, че експеримента с частична или пълна 

приватизация на пенсионни системи е провал за обществото. 

7. Намерена е ниша за доброволните пенсионни фондове, които да могат да 

съществуват на пазарен принцип като допълващи към системата за социално 

осигуряване, но не и като част от нея, при много по-строги законови регулации, 

гарантирайки спокойствието на вложителите си и поемайки всички рискове за 

собствена сметка. 

8. Намерен е начина да се пресекат всякакви опити за злоупотреби при 

получаването на обезщетения и пенсии от осигурителната система, тъй като с 

предложения модел математически не е възможно или става прекалено рисково да се 

правят опити за реализиране на печалби на гърба на обществото 
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9. Разработения теоретичен модел за осигурителна система може да се използва в 

държавното управление, като наръчник за провеждане на една бъдеща реформа на 

осигурителната система. Въпреки невъзможността веднага да се приложат идеалните 

променливи, които са служили за пример при онагледяването на модела, България 

може да проведе незабавно реформа на осигурителната система с някои компромиси, 

като в бъдеще да се стреми към достигане на идеалните пропорции 
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