
 

БНР, Програма “Хоризонт”, "Преди всички" 

19 декември 2014 г. 

 

Бисер Петков: Майчинските за този месец ще бъдат изплатени на 22-ри декември 

        

Водеща Таня Милушева: Каква е вашата информация? Оправдани ли са страховете на 

майките, че няма да получат обезщетенията за майчинство? 

 

Бисер Петков: Не, не са оправдани. Обезщетенията за отглеждане на малко дете и за 

бременност и раждане се изплащат обичайно в началото на месеца за предходния 

месец, така че, ако наистина спазваме този график, би трябвало обезщетенията да се 

изплатят в началото на месец януари следващата година, но със съдействието на 

Министерството на финансите, което осигури необходимите кредитни лимити, 

плащането ще бъде извършено тази година. Тоест, по-конкретно, днес към банките ще 

бъде насочена извънредна ведомост с плащане на тези обезщетения. Става дума за 

плащане на сума в размер на 38 млн. лв., от която 30 млн. лв. са предвидени за 

обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малки деца. По наши данни 

разчетите са, че над 70 хиляди броя обезщетения ще бъдат платени. На 22-ри декември 

майките и изобщо бенефициентите, защото има и бащи и баби, който получават тези 

плащания, ще получат декемврийското плащане.  

 

Водеща: С една дума, имало е плащания авансово заради празници, което е подвело 

майките да очакват парите си и сега и Вие им казвате, че наистина тези пари, който е 

трябвало да получат в началото на януари другата година, ще могат да ги получат още 

от понеделник, 22-ри декември.  

 

Бисер Петков: Точно това им казвам. Имало е практика и предишни години това 

плащане да бъде изтеглено по-напред във времето, преди празници. Тогава сме го 

организирали и ще го направим и тази година.  

 

Водеща: Добре. Разбраха майките, който ни слушат в момента, че няма проблем. До 

нас беше достигнал този сигнал от майка от София, която очакваше парите си и 

смяташе, че има определено забавяне. И сега, г-н Петков, тъй като така или иначе Вие 

сте на пряката ни телефонна линия, да кажете как гледате на тези спорове, които в 

момента текат в публичното пространство, по промените в закона за ДОО, чийто 

бюджет ще бъде гледан днес в Народното събрание.  

 

Бисер Петков: Тези спорове и дискусии ще продължат и в пленарната зала. 

Промените, които се предлагат в закона за ДОО, са няколко, но безспорно най-голямо 

внимание в последните дни беше насочено към приложението за въвеждане на 

принципа за свободен избор. Разбира се, има различни аргументи, различни тези се 

изказаха. Моето виждане е, че изборът всъщност би внесъл повече свобода и гъвкавост 

в пенсионната система, защото е нормално младите хора да поемат част от 

отговорността за своето пенсионно бъдеще като направят избор.  

 

Водеща: И все пак, няма ли да бъде затруднено, ако парите на хората, които са 

попаднали един път в НОИ, след това съответно вложителя иска обезщетението му да 

премине в частен пенсионен фонд? Как то ще бъде изчислено и извадено от общия 

кюп? 

 

Бисер Петков: Това не е предвидено в предлаганите текстове в Кодекса за социално 

осигуряване. Става дума за избор на лица, за които сега възниква задължението, т.е. 

след 31-ви декември 2014 г. В рамките на една година те да направят своя избор дали 



вноската от 5%, която е сега за Универсален пенсионен фонд, да бъде насочена към 

избран от тях УПФ или да постъпва в ДОО, от където те да получават пълния размер на 

пенсията си. 

 

Водеща: Вие не сте запознат с тези промени, за които настоя премиерът от Брюксел, че 

трябва да има възможността и за обратен ход.  

 

Бисер Петков: Не съм запознат. 

        

        

 

 


