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Крайно време е да се премахне противоконституционната норма за 
ограничаване на максималния размер на пенсиите за прослужено 

време и стаж1 

 

Проф. д-р Поля Голева 

 

 

1. Има една срамежлива норма на Кодекса за социално осигуряване, която се 
крие в Преходните и заключителните разпоредби, защото е крещящо 
противоконституционна, и всяка институция, която има право да иска нейното 
обявяване на противоконституционна по смисъла на чл. 150, ал. 1 от Конституцията 
на Република България, мълчи и се прави, че не я забелязва.  

Това е разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на 
КСО2, която гласи:  

„Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките 
към тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 1 юли 2019 г., както 
и от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от 
максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

(2) Добавката по чл. 84 се изчислява от ограничения по ал. 1 размер. 

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата, които са били президент и 
вицепрезидент на Република България, председател на Народното събрание, 
министър-председател или съдия в Конституционния съд. 

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата, получаващи пенсия за военна 
инвалидност, при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1.“. 

Според последните данни, публикувани във вестник „Сега“3, „държавата си 
спестява по 11.78 млн. лв. месечно от пенсиите на 43 260 пенсионери, които са 

 
1 Кодексът за социално осигуряване е в сила от 1.1.2000 г. 
2 Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.1.2000 г., с множество последващи изменения и 

допълнения. 
3 Вж. Димитрова, Д. Държавата удържа 11.7 млн. лв. месечно от най-високите пенсии. Без таван 

щеше да има възрастни с над 2000 лв. пенсия. Вестник „Сега“ от 20.08.2021 г.; достъпно на 
https://segabg.com/node/190457. 
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потърпевши от тавана на пенсиите, и годишно – по 141.4 млн. лв. от разходите за 
пенсии. Данните са публикувани в статистическия годишник „Пенсии“ за 2020 г. на 
Националния осигурителен институт.“. 

И още в същата статия: „През 2019 и 2020 г. таванът на пенсиите бе 1200 лв., а 
от тази година бе повишен на 1440 лв. През 2019 г. той е ограничавал пенсиите на 
28 209 българи, докато миналата година под ударите му са попаднали значително 
повече пенсионери – 43 260 души. Съответно и спестената от разходи сума 
значително се увеличава – от 6 924 900 лв. месечно за 2019 г. на 11 783 452 лв. през 
следващата 2020 г.“. 

„Най-голяма сума губят 1773 души, чийто действителен размер на пенсията е с 
над 850 лв. повече от тавана. Т.е. ако нямаше ограничение, те щяха да получават по 
над 2000 лв. месечно. 325 души губят между 800 и 850 лв. месечно. Мнозинството 
пенсионери с 1200 лв. пенсия са в другия край на диапазона – където удържаното 
от държавата е в рамките на максимум 50 лв. месечно. В тази група са 7143 
пенсионери, за 6033 души сумата е между 50 и 100 лв., а за 5215 българи удръжката 
е между 100 и 150 лв. 

Таванът ограничава 33 338 възрастни с редова пенсия и 9918 бивши военни, 
полицаи и др. служители на сектор „Сигурност“, които традиционно са сред хората 
с най-високи пенсии. Ограничени са и четири пенсии за трудова злополука и 
професионална болест, което е особено несправедливо.“. 

„За 42 души в държавата таванът на пенсиите няма значение. Това е тесният 
кръг висши държавници, които нямат ограничение на действителния размер на 
пенсията си. По силата на Кодекса за социално осигуряване максималният размер 
не важи за лицата, които са били президент и вицепрезидент на България, 
председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в 
Конституционния съд. С други думи, висши държавници, които могат да инициират 
законодателна промяна за премахване на тавана, лицемерно са си предвидили 
изключение от това правило само за себе си.“ 

2. Няма да се спирам на мотивите за въвеждане на лимитирания размер на 
пенсиите, защото те загубиха своето значение, доколкото бяха свързани с пенсиите, 
които трябваше да получават партийните и държавните ръководители отпреди 
10.11.1989 г. Тези мотиви не са актуални, защото оттогава минаха 32 години, а 
бившите партийни и държавни величия в резултат на действието на естествените 
закони на живота, важащи за тях, както за всяко човешко същество, би следвало да 
не дразнят повече населението с ненормално високите си и незаслужени пенсии. 

http://www.kamm-law.com/
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Не е трудно да се направят прости математически изчисления. Бившите 
„ръководители“, които в огромната си част получаваха високи пенсии, защото бяха 
взели активно участие в борбата за установяване на народната власт, би следвало 
да са проявявали своя актив на заслужили борци против фашизма и капитализма 
преди 1944 г. Това означава, че са били родени преди 1925 година и сега логично 
наближават 100 години. Ако са били родени по-късно (малко вероятно като 
непълнолетни да са били активни борци и да са получавали ненормално високи 
трудови възнаграждения или пенсии), те не биха били по-млади от 90 години. Не е 
трудно да се установи, че не толкова много активни борци са останали живи и че 
вече 21 години подобни съображения застрашват чувството за справедливост на 
обикновените граждани, родени и трудили се далеко след 1944 г. Последните, обаче, 
макар и родени след тази сакрална година, сега носят бремето на диспропорциите 
в заплащането на труда по времето на социализма и са лишени от възможността да 
получават следващите им се пенсии. Става дума за жени, а малко по-късно и за 
мъже, които са родени през 1959 г. и следващите години и сега се пенсионират с 
пенсии, чийто размер се ограничава от максималния размер, установен с параграф 
6 на КСО и малко увеличен на 1440 лв. по силата на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.4. Поставянето на лимит на 
прекомерно големите пенсии на партийните и административни ръководители на 
държавата отпреди 1989 г. с цел да се смекчи несправедливата последица от 
времето, през което те заемаха привилегировано положение, сега се носи от 
невинните граждани, които по неизвестни причини трябва да търпят незаслужено 
наложената им санкция за чужди грехове. 

Не заслужават внимание и несъстоятелните съображения, че премахването на 
тавана на пенсиите било несправедливо и би засегнало емоционално пенсионерите, 
някои от които биха били по – богати от други5. Като че ли това са пари, които 
държавата раздава под формата на социално подпомагане. Както при трудовите 
възнаграждения и при застрахователните суми в областта на животозастраховането, 
в лихвите по депозитите, наемите и другите приходоизточници няма равенство, така 
не би могло и не би следвало да има равенство и в размера на пенсиите. 
Несъстоятелни са и аргументите, че имало „изкривявания в пенсионната формула, 
натрупани от отменения Закон за пенсиите, и че таванът би могъл да отпадне, когато 
изчезнели безбройните изменения на Кодекса за социално осигуряване“6. Грешките 
на законодателя не бива да се трупат за сметка на пенсионерите, които нямат 
никакъв принос за лошата дейност на Парламента. И вместо депутатите да носят 

 
4 https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/minimalnata-pensiia-stava-300-lv-maksimalnata-

1440-lv-ot-2021-g-316612/. 
5 Обсъждат премахване тавана на пенсиите. В: www.bntnews.bg от 25.09.2018 г.; достъпно на 

https://bntnews.bg/bg/a/otpadaneto-na-tavana-na-pensiite-e-vpros-i-na-spravedlivost-zayavi-biser-petkov. 
6 Пак там. 
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отговорност за изкривяванията в пенсионната система и за намаляване на 
промените, те замазват своите грешки, като лишават пенсионерите от реалния 
размер на пенсиите им, размер, който те са си заслужили. И защо, ако до 01.01.2019 
г. е действала една сгрешена система за изчисляване на пенсиите, която след този 
срок е била изправена, таванът не падне за новоотпуснатите след тази дата пенсии?! 
Основната причина за премахването на тавана на пенсиите, което беше предвидено 
от КСО да стане от 01.01.2019 г., е слабостта на политиците да преодолеят чисто 
популистки пречки между хората с високи и ниски пенсии. Както точно се изразява 
Иван Нейков – Председател на Балканския институт по труда и социалната политика, 
„ако икономиката ни е пазарна, ние трябва рано или късно да кажем стига популизъм 
и всеки да получава това, което е инвестирал, а вноските, които е правил, да водят 
до пенсия, която заслужава7. 

Много авторитетни общественици са отправяли сериозни критики срещу тавана 
на пенсиите. В основни линии се изтъква, че таванът на пенсиите ни изправя пред 
дилемата – правата на човека и равнопоставеността на гражданите или привилегията 
и дискриминацията8. Поставя се въпросът какви функции трябва да изпълнява 
пенсионната система – осигурителни или социални, и се констатира, че държавата с 
политически решения последователно товари пенсионната система със социални 
функции, в това число доплащания за минимални пенсии, за които е необходим 
осигурителен принос, а такъв липсва. Много точно е разкрита формулата, прилагана 
в пенсионната система през последните 20 години – популисткото въвеждане на 
таван на пенсиите и вътрешно преразпределение на личния осигурителен принос9. 
Божидар Данев пледира за правна яснота – едновременна актуализация на всички 
пенсии и премахване на тавана на пенсиите. Приносът към осигурителната 
система да бъде основен критерий при определяне на размера на пенсиите10. 

Поставянето на таван на пенсиите има и лоши социални последици. Прекъсва 
връзката между размера на пенсията и осигурителния принос, което ще мотивира 

 
7 Иван Нейков: 70 млн. лева ще струва премахването на тавана на пенсиите. В: econ.bg. от 

14.10.2017 г., посетено на 8.4.2021 г.; достъпно на 
https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D
0%BD-%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-70-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%
D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.751197_at.1.html. 

8 Данев, Б. „Бизнес класата“ в осигурителната система се плаща, а не се раздава от политиците. 
Вестник „Сега“ от 21.11.2011 г., посетена на 1.10. 2018 г.; достъпно на 
http://old.segabg.com/article.php?id=578377. 

9 Пак там. 
10 Пак там. 
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хората да плащат все по-малки вноски и да преминат към сивия сектор, а държавата 
ще субсидира пенсиите от данъците на данъкоплатците. Българска стопанска камара 
афишира своята критика на тавана на пенсиите още през 2011 г.11. 

И още малко история. През 2018 г. се появи проект за отмяна на тавана на 
пенсиите, но поради обстоятелството, че в него се предвиди да отпадне таванът само 
на новоотпуснатите пенсии, се появиха много брожения на „старите пенсионери“12, 
които направиха петиция до Народното събрание за отпадане на тавана на всички 
пенсии. Сезира се и Комисията за защита от дискриминация13. 

3. Разпоредбата е противоконституционна. Тя нарушава редица разпоредби 
на Конституцията на Република България и на Международния пакт за 
икономическите, социалните и културните права. Тя е в крещящо противоречие с 
основните принципи на правовата и социалната държава. 

Първо, тя е в противоречие с чл. 51, ал. 1 от Конституцията на Република 
България, който гласи, че гражданите имат право на обществено осигуряване и 
социално подпомагане. Тук ние ще се ограничим само до правото на обществено 
осигуряване, което без съмнение се отличава от правото на социално подпомагане. 
Държавата създава и поддържа системата на държавното социално осигуряване, 
която има приходен – разходен характер. По време на своята работоспособност 
гражданите влагат парични средства в тази система, която се управлява от 

 
11 Петкова, Д. БСК: Заради тавана на пенсиите хората нямат стимул да участват в системата. В: 

www.econ.bg от 15.08.2011 г.; достъпно на 
https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%9A-
%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB-%D0%B4%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_i.204482_at.1.ht
ml. 

12 Вж. Спиридонов, Сп. Започна подписка за падане на тавана на всички пенсии. В: Pan.bg от 
27.02.2018 г.; достъпно на https://www.pan.bg/?page=view_article&section_id=4&article_id=420567. 

13 Вж. Пехливанова, Ив. Пенсионирани миньори сезираха Комисията за защита от 
дисриминация. В: Новините на НОВА – www.nova.bg от 10.06.2018 г.; достъпно на 
https://nova.bg/news/view/2018/06/10/218443/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-
%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F/. 
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https://nova.bg/news/view/2018/06/10/218443/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2018/06/10/218443/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2018/06/10/218443/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


 Kolev, Angelov & Miteva Law Firm 
94 Knyaz Boris I Str. 
1000 Sofia, Bulgaria 

www.kamm-law.com 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Page 6 of 14 

държавата. Средствата в нея се обезпечават чрез изплащане на осигурителните 
вноски, в които участие имат работниците и служителите и техните работодатели или 
самоосигуряващите се лица (ако не са в трудови отношения). От натрупваните 
осигурителни вноски се изплащат обезщетения за временна нетрудоспособност на 
нуждаещите се, а при навършване на възраст и при определен трудов стаж или при 
настъпване на други условия, определени от визирания кодекс – пенсиите за 
осигурителен стаж и възраст. Пенсиите се изчисляват по правила, съдържащи се в 
Кодекса за социално осигуряване. Всеки осигурен има право на пенсия, ако отговаря 
на изискванията, дефинирани с императивни норми. Кодексът съдържа и правилата, 
които се отнасят до размера на пенсиите. Така се изчислява индивидуалната пенсия 
на всеки гражданин. Дотук чл. 51, ал. 1 от Конституцията е спазен. Справедливостта 
е вплетена в самите правни норми, които регулират условията и размера на 
пенсиите. Затова поначало размерът на пенсиите е справедлив. Справедливостта е 
залегнала в самото право и затова няма нужда да я използваме като коригиращ 
фактор. Вярно, въз основа на приложението на Кодекса може да се получи на 
практика голяма разлика между размера на пенсията на един военен летец 
примерно и на работник или служител или на самоосигуряващо се лице, което се е 
осигурявало на минимален размер и е плащало най-ниската осигурителна вноска 
и/или е плащало за минимален трудов стаж. Това е не само законно, но и 
справедливо. Този, който е плащал минимума на осигурителния принос, е нормално 
да получава минималната пенсия. Този, чиято вноска е била извънредно голяма и е 
плащана през дълъг период на трудовия му стаж, може да претендира следващата 
му се, т.е. полагащата му се, пенсия, независимо че на фона на най-ниската пенсия 
тя би била „чудовищно“ голяма. В днешното съвременно общество не стои по същия 
начин въпросът със съотношението между най-високата заплата – например на 
изпълнителен директор на застрахователно дружество или банка, на болнично 
заведение в размер на 30 000 или дори 100 000 лв. и най-ниското трудово 
възнаграждение (в момента в размер на 650 лв.). Ако прилагаме логиката и към 
трудовите възнаграждения, би следвало и към тях да приложим същия аршин – 
ножицата между максималната и минималната заплата да не е повече от 5 или 10 
пъти). Никой обаче не говори, а и не смее да приложи това правило към работните 
заплати. Защото не държавата плаща трудовите възнаграждения и хонорарите, 
докато държавата е монополизирала правото да плаща пенсиите (изключвам 
допълнителното пенсионно осигуряване). 

Чл. 51, ал. 1 от Конституцията закрепва право на гражданите на социално 
осигуряване. То е установено и в международни актове – чл. 9 и чл. 5, т. 1 от 
Международния пакт за икономическите, социалните и културните права. 
Първата разпоредба прогласява, че „държавите – страни по този пакт, признават 
правото на всяко лице на социална сигурност, включително и на обществени 
осигуровки". 

http://www.kamm-law.com/
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Гражданите имат право на обществено или както е означено в Кодекса право 
на социално осигуряване, ако са изпълнили условията на закона, в случая на 
Кодекса. Това е не само право да получават каквато и да било пенсия, а право на 
следващата им се, изработена и осигурена чрез плащаните осигурителни 
вноски, съответстваща на вида, качеството и продължителността на положения 
труд. И тази пенсия им се изчислява в някакъв размер. Но те не могат да я получат 
в законния им размер, защото Кодексът определя лимит и по този начин 
принудително я намалява. Голяма част от хората, които са допринасяли за 
осигурителната система, са в неравностойно положение спрямо тези, които пряко 
или косвено получават повече, отколкото е бил техният осигурителен принос. С 
основание Божидар Данев още през 2011 г. посочва, че „замисълът на 
правителството да увеличава само минималните пенсии тласка икономиката в сивия 
сектор, защото се губи икономическата връзка между вноските, които служителите 
правят, и пенсията, която ще получат”14. 

Второ, стигаме до правната същност на лимита. Той представява законово 
установено отнемане от паричните средства, на които имат право пенсионерите, 
чиито размери на индивидуалните пенсии надхвърлят законовия лимит. Последният 
не е предвиден в Конституцията. Чл. 51, ал. 1 от Конституцията прогласява едно 
същинско неотменимо и неограничено право на пенсия – пенсията, която 
съответства на правилата за определяне на нейния размер. Държавата отнема на 
пенсионерите тази част от законово изчислената им и заслужена пенсия, която 
надхвърля лимита, определен от Кодекса за социално осигуряване. Отнемането на 
парични средства, върху които пенсионерите имат право, е противоконституционно 
и нарушава основно имуществено право на гражданите. Правото на пенсията в 
пълния ѝ размер принадлежи към патримониума на гражданина и нейното отнемане 
противоречи на чл. 17, ал. 1 от Конституцията. Кодексът посяга 
противоконституционно на частната собственост на гражданите, като им отнема 
парите, които служат за тяхното съществуване, за осигуряване на средствата за 
тяхната прехрана и издръжка. 

Трето, отнемането на част от дължимата пенсия нарушава чл. 17, ал. 5 от 
Конституцията. Правата, вземанията на гражданите от държавното социално 
осигуряване също така принадлежат към обектите на частната собственост. По 
правната си същност установеният максимален размер на пенсията представлява 
принудително отнемане на част от вземането на гражданина. Без обаче да са 
изпълнени другите условия на чл. 17, ал. 5 от Конституцията, според който не е 
достатъчно само да има закон и той да предвижда принудително отнемане, а е нужно 
да са изпълнени и другите условия – държавата да има нужда и тази нужда да не 

 
14 Данев, Б. Пенсионната система се нуждае от по-малко привилегии и повече прозрачност. В: 

www.bdanev.com. от 17.11.2011 г.; посетена на 1.10.2018 г.; достъпно на https://bdanev.com/?p=184. 

http://www.kamm-law.com/
http://www.bdanev.com/
https://bdanev.com/?p=184
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може да бъде задоволена по друг начин. Освен това е нужно държавата да престира 
равностойно обезщетение. Очевидно е, че тези условия не са налице. 

Четвърто, разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби 
на КСО нарушава основен принцип на правовата и социалната държава – 
принципа, че гражданите са равни. Чл. 6. ал. 2 от Конституцията изрично, ясно и 
категорично обявява, че всички граждани са равни пред закона. Равенството на 
всички граждани пред закона е основен принцип на всяко демократично общество. 
В Преамбюла на Конституцията равенството е прокламирано като общочовешка 
ценност наред със свободата, мира, хуманизма, справедливостта и търпимостта15. 
Равенството на гражданите е формулирано като конституционен принцип и този 
принцип е общ за цялата правна система16. Освен като основен принцип на 
правовата държава, равенството е формулирано и като основно право на 
гражданите. Равeнство пред закона означава равнопоставеност на всички граждани 
пред закона и задължение за еднаквото им третиране от държавната власт17. 
Разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО показва, 
обаче, че привилегиите в демократичното общество са първо, тотален антипод на 
равенството. Второ, те представляват своеобразни „права над равенството“, тъй като 
се захранват от властта. И трето, тези привилегии в известен смисъл се проявяват 
като някакви „права над правата“ за конкретен малцинствен кръг, независимо че са 
регламентирани18. 

Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на 
раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, 
убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или 
имуществено състояние. Както виждаме, обаче, КСО в § 6 от Преходните и 

 
15 Вж. Друмева, Е., Цв. Каменова. Права на човека. Юридически факултет на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, 2000 г., с. 152. 
16 Пак там. 
17 Пак там, с. 153. 
18 Вж. в този смисъл интервю с проф. д.п.н. Георги Манолов. Политическият елит да се откаже 

от „законовите“ привилегии. Вестник „Труд“ от 14.4.2021 г., който има предвид всички законови 
привилегии за политическия елит, а само конкретно този, който е визиран в настоящата ми статия. 
Достъпна на 
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1
%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-
%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/. 

http://www.kamm-law.com/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4%D0%BF%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82/
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заключителните си разпоредби ограничава размерите на пенсиите на гражданите, 
но не пипа размерите на определена категория граждани на основание тяхното 
обществено положение – лица, които са били президент и вицепрезидент на 
Република България, председател на Народното събрание, министър-председател 
или съдия в Конституционния съд. Съображението да не се отнема от пенсиите на 
тези лица се обяснява с общественото им положение, което са заемали преди или 
заемат към момента на пенсионирането им. Освен че не всички са равни, точно тези, 
които трябва да следят за конституционосъобразността на законите, нарушават чл. 
6, ал. 2 от Конституцията. С привилегировано положение спрямо всички граждани се 
ползват и лицата, които имат право на военноинвалидна пенсия. Не мога да се 
съглася, обаче, че тези, които са получили инвалидност, когато са участвали във 
военни мисии в чужбина, са повече ценни и повече заслужили от лекари, 
пожарникари, полицаи, прокурори, съдии, водещи борба срещу престъпността и 
заразите, жертвайки своя живот и които са инвалидизирани при упражняване на 
своята професия, а не във връзка със заеманото от тях обществено положение. 

Изобщо логиката на закона е толкова абсурдна и се намира в толкова видимо 
противоречие с морала, че няма нужда от повече думи. Ако преди 21 години 
действителността е била една, сега, след 32 години мирен демократичен живот, 
разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО звучи 
феодално, архаично и крайно несправедливо. Добре, че се крие в края на огромния 
кодекс, че не са я видели все още хората, които не са се сблъскали с нашата 
абсурдна и невероятно неморална разпоредба на кодекса.  

В теорията на конституционното право и основните права на човека се посочва, 
че е възможно някои лица да имат привилегии като напр. невъзможност да се търси 
наказателна отговорност от депутати за техни мнения и изказвания, особена грижа 
за деца и лица с физически и психически увреждания. Привилегиите, които се 
предоставят на тези граждани, са компенсаторни блага с оглед на неизгодното 
социално положение, в което са изпаднали19. Безспорно е обаче, че 
привилегиите на визираните в § 6 от Преходните и заключителните разпоредби 
на КСО лица са от имуществен характер и не са обусловени от неизгодното им 
социално положение, а точно обратното – те се дължат на общественото 
положение, което са заемали преди тяхното пенсиониране. 

Конституцията по начало не допуска ограничения на правата на гражданите. В 
теорията се приема, че дори да са допустими такива ограничения, какъвто е 
например случаят с чл. 57, ал. 3 от Конституцията (временно ограничаване на 
правата при обявено извънредно положение), и дори да е допустимо предоставяне 
на привилегии на някои категории лица, това трябва да е резултат от обществена 

 
19 Вж. Друмева, Е., Цв. Каменова, цит. съч., с. 157. 
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необходимост, при запазване на приоритета на принципа на равенство на 
всички граждани пред закона20. Не виждам никаква обществена необходимост 
да се ограничават пенсиите на лица, които поради напредналата си възраст са 
неработоспособни, и пенсията им се явява единственият източник на доходи и 
жизнено важна издръжка. 

Пето, цитираната разпоредба на § 6 от Преходните и заключителните 
разпоредби на КСО нарушава правото на труд по чл. 48, ал. 1 от Конституцията и 
правото на заплащане, което съответства на извършената работа (по чл. 48, ал. 
5 от Конституцията). Ако от това възнаграждение те следва да заплащат по-високи 
осигурителни вноски, срещу които ще получат по-ниска от следващата им се пенсия, 
ще се наруши и конституционноправната им защита. Работниците и служителите 
отделят от трудовите си възнаграждения, за да си осигурят пенсии, достатъчни за 
обезпечаване на финансови средства за тяхната издръжка след навършване на 
пенсионната възраст. 

Шесто, ще приведа аргументи и от предишни решения на Конституционния 
съд, които пряко не се отнасят до § 6 от Преходните и заключителните разпоредби 
на КСО, но от които бих могла да извлека някои цитати и мисли в полза на 
застъпеното тук становище. 

В Решение № 12 от 25.09.1997 г. по конст. дело № 6/1997 г. на Конституционния 
съд се изтъква изрично: „Системата на пенсионното осигуряване е изградена по 
начин, който включва определени условия за придобиване на право на пенсия. Най-
общо те включват определяне на момента, в който пенсионното плащане може да се 
претендира, както и на неговия размер. При настъпването на тези условия правото 
(на получаване) на пенсия възниква в цялото свое съдържание, т.е. включително и 
от гледище на размера на дължимата пенсия, който също е функция на въпросните 
условия. Това право е вид право на обществено осигуряване. Като такова, то се 
обхваща от конституционноправната защита, установена с чл. 51, ал. 1 от 
Конституцията. Конституционноправната защита включва както задължението на 
държавата да предвиди (в смисъл да създаде) поначало по законодателен път 
система на обществено (и по-специално на пенсионно) осигуряване, така и 
задължението да гарантира конкретната реализация на осигуряването в неговите 
различни форми, когато условията за получаване на съответните плащания са 
настъпили. Следователно Конституцията изисква от законодателя да се въздържа от 
актове, които накърняват даденото, вече осъществено от гледище на фактически 
състав, право. Под недопустимост на накърняването следва да се разбира както 
въздействие върху съответното право въобще, така и въздействие върху някой 
от неговите компоненти. В разглежданата тук хипотеза, създадена от действието на 

 
20 Пак там, с. 156. 
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чл. 50, ал. 1 и 2 от Закона за пенсиите, става дума за въздействие върху размера 
на пенсионното плащане, дължимо на всеки, който отговаря на условията за 
получаване на пенсия. Необходимо е още веднъж да се обърне внимание върху 
обстоятелството, че се касае за ограничаване на едно възникнало, на едно 
придобито при спазване на предвидени от закона условия право. Следователно 
единствено Конституцията може да допусне такова накърняване, основавайки 
се на съображения, които са свързани със защитата на друг 
конституционноправно значим обществен или личен интерес. С оглед на това 
Конституционният съд приема, че в Конституцията не се съдържа – нито пряко, 
нито косвено – друго основание, което да оправдава въпросното 
ограничение.“21. 

Не така стои положението с разсъжденията на Конституционния съд в Решение 
№ 21 от 15.07.1998 г. по конст. дело № 18/1997 г. След като съдът признава, че 
правото на пенсия „принадлежи към основните права на гражданите и е неотменимо 
и че конституционната разпоредба не определя условията и реда за неговото 
възникване и осъществяване, а конституционният законодател е оставил тези 
въпроси, към които спада и въпросът за размера на пенсионните плащания, за 
отговор от закона“, Конституционният съд прави неправилното логическо 
заключение, че „законодателят е компетентен да даде едно или друго конкретно 
разрешение по целесъобразност, стига то да не е в несъответствие с принципи и 
изисквания на основния закон“. Затова се акцептира „създаденото неравно 
положение на гражданите, доколкото то не се дължи и не е в зависимост от някои от 
социалните признаци, посочени в чл. 6, ал. 2 от Конституцията изчерпателно, които 
не допускат ограничение на правата или предоставяне на привилегии“ и препраща 
и към Решение № 14 от 10.11.1992 г. на КС на РБ по конст. дело № 14/1992 г., обн. 
ДВ, бр. № 93 от 1992 г. Апогеят в неправилното формулирано положение е мисълта, 
която е в разрез и с правото, и с морала, че „установяването на максимални и 
минимални пенсионни граници, както и тяхната взаимна обусловеност, са 
продиктувани от действащата у нас система на пенсионното осигуряване“. 
Аргументация липсва. Само е посочено, че системата на социалното осигуряване е 
„разходно-покривна“, което е аргумент точно в обратната посока. Невероятно 
нелогично и възмутително звучи и следващото изречение, че „при тази система 
пенсионен таван е необходим – той служи да гарантира минималните пенсии и 
да спомага за растежа им. Тези функции показват, че оспорената разпоредба 
удовлетворява изисквания и на социалната справедливост, изразена в 
Преамбюла на Конституцията на Република България.“. 

 
21 Както се вижда, това решение е прието преди да се въведе ограничението на размера на 

пенсията и затова то е особено ценно с оглед точното тълкуване на смисъла на чл. 51, ал. 1 от 
Конституцията. 
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Все едно се казва, че тези, които са внасяли повече вноски, са внасяли и за 
тези с по-малките, с минималните вноски, и това е справедливо. Богатите да заделят 
от своя хляб и да дадат част от него на бедните. Ама, ние, конституционните съдии, 
нека бъдем изключени от социалната справедливост, въпреки че черпим пенсиите 
си от този фонд. Освен че е възмутително, това съждение не е и вярно, защото 
държавата е тази, която внася огромни средства за обезпечаване на определения от 
нея размер на минималните пенсии. Освен това следва да се има предвид, че се 
отнема част от законно придобитата пенсия от едни, за да се увеличи пенсията на 
други, които без тази „солидарност“ заслужават и по силата на закона, и по силата 
на морала, по-малка по размер пенсия. 

С тези свои разсъждения държавата се намесва и отнема принудително от 
пенсията, която е единственият източник на доходи на трудещите се през годините, 
когато те не са искали или дори да са искали, не са могли да упражняват правото си 
на труд поради това, че са стигнали до пределната възраст, уж за да даде на други, 
чиито пенсии са ниски поради ниски или малък на брой осигурителни вноски. 
Последните, условно наречени бедни пенсионери, може преди това съзнателно да 
са внасяли трудовите си възнаграждения в други финансови форми и да са си 
обезпечили друг по-сигурен и по-висок доход в сравнение с тези, които са се 
осигурявали на максимум. Лицата с по-малък принос в осигурителната система може 
да имат доходи от наем, рента, дивиденти и пр. По този начин ще се реализира 
поговорката „болен здрав носи“. От уж богатите се взема, за да се даде на уж 
бедните и то по принуда и уж богатите да станат по – бедни от уж бедните 
пенсионери. Това е толкова несъстоятелно, че дори боли от несправедливост, 
лицемерие и лъжа! 

В друго свое решение разсъжденията на Конституционния съд са точно в 
обратна посока. Те засягат обаче не пенсиите, а задължителното здравно 
осигуряване, което обаче също така е задължително и е изградено на същия 
принцип, на какъвто е изградено и пенсионното осигуряване. В Решение № 7 от 
27.06.2017 г. по конст. дело № 2/2017 г. Конституционният съд изразява следното 
мнение: „Конституцията не ограничава законодателя да обвърже осигурения 
гражданин със задължение да допринася за общото благо чрез внасяне на 
определена вноска в целевите фондове на Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК), вместо да разчита единствено на неговата добра воля, т.е. на свободното му 
усмотрение. Този подход е в синхрон с конституционната идея за създаване на 
„социална държава“, чиято реализация неминуемо е обвързана с необходимост от 
солидарност и взаимопомощ между членовете на обществото. Същевременно 
равенството пред закона и свързаната с него забрана за дискримация по чл. 6, ал. 2 
от Конституцията не се нарушават, когато законодателят, воден от съвместима с 
Основния закон цел, вместо да предвиди попълване на здравните фондове 
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единствено от задължителните вноски на осигурените лица, по отношение на 
определени групи от тях прехвърля тежестта на осигуряването, изцяло или отчасти, 
върху други източници като държавния бюджет, работодателите или съответните 
ведомства. Уважаването на искането така, както е направено от вносителя, би довело 
до неравно третиране, което не намира своето оправдание в Конституцията. От 
неприлагането на оспорената разпоредба само по отношение на пенсионерите, 
регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, 
ще последва неравенство сред различни групи от здравноосигурени граждани. 
В групата на работещите лица би било несправедливо тежестта от 
задължителното здравно осигуряване да се поеме единствено от онези, които 
още не са пенсионери, за сметка на облагодетелстването на получаващите 
пенсия, съставляваща за тях доход, освободен от данъчно и осигурително 
обременяване. Конституционно нетърпимо неравенство би възникнало и в по-
стеснената група на самоосигуряващите се лица, защото в искането е визиран 
един ограничен кръг от тях, докато задължението за внасяне на 
здравноосигурителни вноски ще продължи да обвързва останалите.“. 

Конституционно нетърпимо е и вземането за пенсия на едни пенсионери да 
се ограничи, уж за да се даде на други пенсионери, чиито законови пенсии са 
по-малки поради ниските осигурителни вноски, които те са внасяли в ДОО, или 
поради по-краткия им осигурителен стаж. 

В същото решение Конституционният съд продължава да разсъждава: 
„Твърденията са за несъответствие с чл. 9 и чл. 5, т. 1 от Международния пакт за 
икономическите, социалните и културните права. Първата разпоредба прогласява, 
че „Държавите – страни по този пакт, признават правото на всяко лице на социална 
сигурност, включително и на обществени осигуровки“. Тя е възпроизведена в 
Конституцията на Република България (чл. 51). Втората разпоредба, която не допуска 
„отнемане на някои от правата или свободите, признати в този пакт, или тяхното 
ограничаване“, също е намерила отражение в основния закон – чл. 57 и пр. При това 
положение, щом чл. 47в Закона за пенсиите не е противоконституционен, а 
посочените разпоредби на Международния пакт са залегнали в Конституцията, 
означава, че той не е в несъответствие с тях.“. 

Седмо, в сравнителноправен аспект повечето държави – членки на ЕС са 
премахнали или изобщо не са установявали таван на пенсиите. Такава е например 
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Германия22. В Англия само отпусканите от държавата пенсии, които не са 
обусловени от стаж и възраст, имат минимален и максимален размер23. 

На разглежданата плоскост България си прилича с Русия и Украйна (вж. чл. 28 
от Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV24), в които има максимален размер на 
пенсиите. 

Таван на пенсиите има в тоталитарни или много бедни държави, в държави, 
в които не се зачитат основни права на гражданите. Но дори бедността на 
държавата не е причина за установяване на максималния размер у нас. Защото 
според експерти през 2017 г. 70 млн. лева е струвало премахването на тавана на 
пенсиите25. При преизпълнението на приходите в бюджета и прогнозата за 
икономически ръст през 2018 г. е било съвсем нормално през 2019 г. ограничението 
на размера на пенсиите да отпадне. С други думи, не е могло да се отлага през 2019 
г. премахването на тавана на пенсиите с мотива, че няма пари. През 2021 г. цената 
на премахването на тавана е значително по-ниска от 2017 г. – малко над 12 млн. лева, 
както видяхме в началото на статията. 

Следователно, няма аргументи в полза на тавана на пенсиите – липса на 
пари; сиромахомилство, криворазбрана справедливост и икономическо 
равенство между пенсионери. А чисто юридически § 6 от Преходните и 
заключителните разпоредби на КСО е една явно противоконституционна норма, 
която трябва да бъде отстранена. 

 
22 Вж. Димитрова, Св. Пенсии в Германия. Германска пенсионна система – накратко, В: 

www.rabotatami.bg, достъпно на http://rabotatami.bg/pensii-v-germaniq-germanska-pensionna-sistema/. 
23 Вж. Искате британска пенсия? Ето какво трябва да знаете. В: https://www.novini.london от 

2.2.2016 г., обновено на 29.08. 2021 г.; достъпно на 
https://www.novini.london/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3264-
%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5-
%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D1%82%D0%BE-
%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5. 

24 Вж. https://www.profiwins.com.ua/legislation/laws/74-1058-iv.html – посетено на 08.04.2021 г. 
25 Вж. Иван Нейков: 70 млн. лева ще струва премахването на тавана на пенсиите. В: econ.bg. от 

14.10.2017 г., посетено на 8.4.2021 г.; достъпно на 
https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D
0%BD-%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-70-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%
D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.751197_at.1.html. 
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