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Пенсионни права в социалното осигуряване на България за 2015 година 
 

Таблицата „Пенсионни права в социалното осигуряване“  е задължителна за всички държави 
- членки на Европейския съюз, и се публикува за първи път през 2018 г. с данни за 2015 година. Тя е 
част от Европейската система от сметки 2010 (ЕСС 2010) и има за цел да установи пълно и 
последователно покритие на пенсионните права в държавите членки.  

В таблицата „Пенсионни права в социалното осигуряване“ се отчитат всички съществуващи 
пенсионни схеми в страната и се представят всички натрупани до момента пенсионни права в 
социалното осигуряване,  като се дава възможност за по-добър анализ и международна сравнимост 
на пенсионните системи между държавите.  

Пенсионните права са финансови активи, които настоящите, както и бъдещите пенсионери, 
притежават по отношение на съответните пенсионноосигурителни схеми. Натрупаните пенсионни 
права в България към началото на 2015 г. (крайно салдо за 2014 г.) са 144 145 млн. лв.; от тях 
135 985 млн. лв. са към Държавното обществено осигуряване (I стълб), a 8 160 млн. лв. са към 
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Допълнителното доброволно пенсионно 
осигуряване (II и III стълб).  

Натрупаните пенсионни права в България към края на 2015 г. са 149 879 млн. лв. (169% от 
БВП); от тях 140 546 млн. лв. са към Държавното обществено осигуряване (I стълб), а 9 333 млн. лв. 
са към Допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Допълнителното доброволно 
пенсионно осигуряване (II и III стълб). 
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Общото увеличение на пенсионните права през 2015 г. е в размер на 4% (5 734 млн. лв.) 

спрямо началото на периода. Увеличение от 3% (4 561 млн. лв.) има в пенсионните права на 
осигурените в Държавното обществено осигуряване, докато пенсионните права на осигурените в  
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Допълнителното доброволно пенсионно 
осигуряване нарастват с 14% (1 173 млн. лева). Прехвърлянето на пенсионни права между схемите 
(от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване към Държавното обществено 
осигуряване) за 2015 г. възлиза на 42 млн. лева.  

Данни за пенсионните права ще бъдат изчислявани и публикувани на всеки три години, като 
следващите публикации ще бъдат за тригодишен период.   

 

 


