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Втори шанс за първите пенсионери с право на втора пенсия по статията работи 

 От частните фондове смятат, че възможност за прехвърляне на партидата трябва да 
има непосредствено преди пенсиониране  

Промени в Кодекса за социално осигуряване готви социалното министерство. Те засягат 
изплащането на пенсии от частните фондове, което стартира догодина. Обсъжда се идеята 
хората, които са пропуснали срока за прехвърляне на партидата си от частен фонд в НОИ, да 
получат още една възможност - 5 години преди пенсиониране да изберем дали парите за 
втора пенсия да се прехвърлят от частен фонд в НОИ, предаде БНТ. Идеята е да бъде осигурен 
3-месечен прозорец, в който хората преди пенсия да прехвърлят партидите си в НОИ. По данни 
на Националната агенция за приходите от 2015 година до момента около 52 000 души са 
прехвърлили партидите си в НОИ. Втори шанс за първите хора, които имат право на втора 
пенсия трябва да има. Но трябва да се промени и размерът, с който ще бъде намалена 
пенсията им от НОИ, ако останат в частен фонд, твърдят експертите. Според президента на КТ 
"Подкрепа" Димитър Манолов при сегашните условия пенсията, която ще се получи от НОИ, ще 
бъде намалена с малко над 20% за сметка на участието в частните пенсионни фондове. "Ако се 
направи такова преизчисление за периода преди 2002-ра година, в който хората са се 
осигурявали на едно място, резултатът вече не е 20- и няколко процента, а е съвсем различен и 
пенсията им от първия стълб трябва да бъде намалена по-малко. Трябва да бъде някъде от 
порядъка на 12-13%." Според Анастас Петров, изълнителен директор на NN България, за да 
бъде справедливо, коефициентът на намаление трябва да е от порядъка на 6-7%. От частните 
фондове смятат, че възможност за прехвърляне на партидата трябва да има непосредствено 
преди пенсиониране. По данни от края на 2019-та през следващата година над 17 000 жени 
трябва да получат пенсии от частните фондове. Около 4 000 от тях са събрали в партидите си 
над 5 200 лева. Това е условието да получават пожизнена втора пенсия. Над 9 хиляди жени ще 
получат парите си от частния фонд разсрочено, защото са натрупали в партидите си по-малко 
от 5200 лева. Еднократно плащане ще има за около 3600 жени, които са внесли по-малко от 
700 лева. Пенсионните дружества изнесоха данни, че са наваксали загубите от кризата. Само 
средствата за т.нар. втора пенсия. 
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