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Въведение 

Държавната пенсионна система в България е от разходо-покривен тип. Това означава, че няма 

реални спестявания, а пенсиите на сегашните пенсионери би трябвало да се плащат от осигуровките 

на сегашните работещи. Тази система е силно зависима от съотношението на броя пенсионери към 

броя на осигурените лица – ако плащащите не са достатъчно на брой, то те няма как да издържат 

пенсионерите без помощ от държавата, какъвто е и случаят в България.  

Друга основна характеристика на българската пенсионна система е възможността за ранно 

пенсиониране и категоризацията на труда. Официалната възраст за пенсиониране варира, като 

някои групи ефективно се пенсионират под 50-годишна възраст. Финансовото състояние на 

пенсионната система с всяка следваща година става все по-малко устойчиво – огромен и стабилно 

растящ дефицит и постоянно увеличение на броя пенсионери при намаляващо население. Или с 

други думи - точно факторите, които са разрушителни за разходо-покривната система. 

Следващите графики са изготвени с цел да дадат една по-ясна представа за състоянието на 

пенсионната система в България. Данните са взети от: 

 Демографските и пенсионни годишници на НОИ 

 Актюерския доклад на НОИ  

 Доклада на Европейската комисия „Ageing Report 2012”. 
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Населението на страната намалява, но 
съотношението пенсионери към 
население се увеличава. Това се дължи 
изцяло на стабилно намаляващото 
население и увеличаващата се 
продължителност на живота. Тези 
демографски процеси и по-конкретно 
застаряването на населението и 
влошаването на показателите за 
възрастова зависимост ще продължават 
да оказват все по-голям натиск върху 
държавното пенсионно осигуряване с 
всяка следваща година. 

Графика 1: Население и съотношение на пенсионери към 
население 

 
 
 
 
Въпреки подобрението в съотношението 
на пенсионери към осигурени лица през 
последните 10 години, в момента 100 
работещи и осигурени граждани плащат 
за пенсиите на приблизително 78 
пенсионери. Големите спадове след 
1994 г. и 2002 г. се дължат основно на 
нарастване на броя осигурени лица и в 
по-малка степен - на плавно 
намаляващия брой пенсионери. 
Обратното важи за резките покачвания 
на съотношението. Това е индикатор за 
острата зависимост на пенсионната 
система от наличието на достатъчен 
брой работещи и плащащи осигуровки 
хора. 

 
 
Графика 2: Съотношение на броя пенсионери към осигурени лица 
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Въпреки че през последните десетина 
години съотношението на пенсионерите 
към осигурени лица е останало 
постоянно или дори е намаляло леко, то 
очакванията са тази зависимост да се 
покачва след 2020 г. Ако към това 
прибавим и демографската прогноза за 
намаляване на населението и 
увеличение на средната 
продължителност на живота, се създават 
предпоставките за сериозен проблем за 
разходо-покривната система – 
намаляване на приходите при запазване 
или дори увеличаване на разходите. 

Графика 3: Проекция на съотношението на броя пенсионери към 
осигурени лица 

 
 
 
 
Една от малкото положителни 
характеристики на българската 
пенсионна система е, че разходите за 
пенсии като % от БВП са по-ниски от 
средните за Европа. Все пак, обаче, се 
наблюдава скъсяване на разликата 
между България и средното за ЕС заради 
по-бързото нарастване на разходите в 
България. Трябва да се има предвид, че 
графиката представя единствено 
разходите на съответната държава за 
пенсии, без да включва тези, плащани от 
частни пенсионни фондове. Последните 
имат значителен дял в общия доход на 
пенсионерите в редица страни от ЕС, 
вкл. Холандия. 

 
 
Графика 4: Разходи за пенсии като % от БВП (Европа) 
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Разходо-покривната пенсионна система 
предполага наличието на достатъчно 
работещи, които да плащат осигуровки и 
съответно да „издържат” пенсионерите. 
Както е видно от графиката, в България 
дефицитът на държавната пенсионна 
система надхвърля 50%. Без 12-те 
процента държавна вноска, приходите 
във фонд „Пенсии” не могат да покрият 
дори и половината от разходите. 
Допълнително тревожна е и 
тенденцията от 2008 на нарастващи 
разходи на фона на като цяло стабилни 
приходи. 

Графика 5: Приходи и разходи на ф. Пенсии без 12% вноска и без 
субсидия 

 
 
 
 
 
Положителна тенденция е сравнително 
постоянното покачване на средната 
възраст на пенсионерите с 
новоотпуснати пенсии, най-вече на тези 
от 1-ва и 2-ра категория труд. Въпреки 
това, разликите между възрастта за 
пенсиониране за различните категории 
труд остават значителни. Така например, 
работещите 3-та категория труд се 
пенсионират средно с 4 години по-късно 
от тези, работещи при 2-ра категория, и с 
10 години по-късно от 1-ва категория. 

 
 
Графика 6: Средна възраст на пенсионерите с новоотпуснати 
пенсии 
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Към увеличението на броя пенсии, които 
един пенсионер получава, и 
намаляващия среден осигурителен стаж, 
трябва да прибавим и нарастващата 
средна продължителност на получаване 
на една пенсия. Този ръст е обусловен от 
факта, че продължителността на живота 
стабилно се подобрява. Така например, 
докато през 1989 г. средната 
продължителност на получаване на една 
пенсия е била 16 години, то през 2011 г. 
този период вече е 21 г. или с близо 
1/3та повече. Това означава, че дори и 
при запазване на същия размер на 
пенсиите и пенсионерите, то разходите 
на пенсионното осигуряване нарастват 
значително само заради този фактор. 

 
Графика 7: Средна продължителност на получаване на една 
пенсия 

 

 
 
 
Друго интересно сравнение с Европа е 
средната продължителност на трудовия 
живот. Тук ясно се вижда силното 
изоставане спрямо средното за ЕС ниво. 
Единствените държави, в които 
средният трудов живот е по-къс, са 
Унгария и Италия, като последната е 
много близко като стойност до нашата 
страна. Това е поредното доказателство 
за неефикасността на цялата пенсионна 
система и показва нуждата от реформа, 
в конкретния случай - при 
възможностите за ранно пенсиониране. 

 
 
Графика 8: Средна продължителност на трудовия живот 
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Притеснителна е тенденцията на 
намаляване на средния осигурителен 
стаж на мъжете. Той е намалял с 3,8 
години – от 43,9 през 2002 г. до 40,1 през 
2011 г. Това са близо 9% за осем години. 
Тук отново виждаме резултата от 
възможностите за ранно пенсиониране – 
част от пенсионерите плащат все по-
кратко време осигурителни вноски, а 
получават пенсия все по-дълго. 

 
Графика 9: Среден осигурителен стаж на пенсионери с 
новоотпуснати пенсии 

 
 
 
 
 
Продължавайки със сравненията с 
Европа, разглеждаме процентното 
съотношение на пенсионерите под 65-
годишна възраст към общия брой 
пенсионери. Тук България изостава с 
повече от 15 пр.п. за 2010 г. от средното 
за Европа ниво. Единствено Унгария и 
Румъния имат по-висок показател. 
Държава за пример е Великобритания, 
където след 2020 се очаква да няма 
пенсионери на възраст под 65 години. 
Основни фактори за позицията на 
България са възможността за ранно 
пенсиониране на т.нар. категорийни 
работници и злоупотребите с инвалидни 
пенсии. 

 
 
Графика 10: Пенсионери под 65 години като % от всички 
пенсионери 
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Интересна статистика по темата за 
„младите” пенсионери е процентното 
съотношение на тези в работоспособна 
възраст към общия брой. След 
преструктурирането на категоризацията 
на труда през 2000, се вижда двойно 
увеличение на пенсионерите в 
работоспособна възраст, въпреки че 
пенсионната възраст също е увеличена. 
Причина за това е, че голяма част от 
хората, които са можели да продължат 
да работят, са предпочели да се 
пенсионират по-рано. Това влошаване 
на показателя е и един от факторите зад 
намалените приходите и увеличените 
разходите на фонд „Пенсии”. 

Графика 11: Пенсионери в работоспособна възраст като % от 
общия брой 

 
 
 
 
През последните 10 години се 
увеличават не само съотношението на 
пенсионерите към осигурените лица, но 
и броят пенсии, разпределени между 
пенсионерите. Основната причина е, че 
някои видове пенсии са своеобразна 
социална помощ, тъй като допълват 
основната с цел подпомагане на 
доходите на пенсионерите. Тук отново 
ясно се вижда острата нужда от 
реформи с цел постигането на адекватни 
основни пенсии, осигуряващи нормален 
стандарт на живот и след 
пенсионирането. 

 
 
Графика 12: Брой пенсии на 100 пенсионера 
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Въпреки че през последните години 
доходите в страната нарастват 
постоянно, ръстът на пенсиите изостава. 
Както е видно от графиката, 
отношението на средната пенсия към 
средния нетен доход е на нивата от 
преди 10 години, като отново се отчита 
негативна тенденция. Това показва, че 
пенсионната система е неефективна, 
защото въпреки покачващите се 
разходи, пенсионерите не получават по-
висок заместващ доход – реално 
получават все по-малко, отколкото са 
получавали, докато са работили. 

Графика 13: Съотношение на средната пенсия към средна нетна 
заплата 

 
 
 
 
Данните за броя на отпуснатите 
инвалидни пенсии (с намалена 
работоспособност над 71%) илюстрират 
огромната (финансова) пробойна в 
пенсионната система, която те 
представляват. От приблизително 50 
хиляди пенсии за инвалидност, 
изплатени през 2000 г., този вид пенсии 
достигат внушителната бройка от 
половин милион само шест години по-
късно. Броят на пенсиите спира да расте 
около 2005 г., когато НОИ затяга 
контрола върху тях.  
 

 
 
Графика 14: Социални пенсии за инвалидност, брой 
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Заключение 

Както е видно от по-горе представените графики, финансовото състояние на пенсионната система в 

България е повече от лошо. Разходо-покривната система разчита изцяло на достатъчно приходи от 

работещите и плащащи осигуровки, за да може да се покрият текущите разходи за всички видове 

пенсии. Балансът на държавното пенсионно осигуряване се влошава постоянно, като дефицитът (без 

да се брои 12% вноска от държавата като 3-ти осигурител от 2009 г. насам) към 2012 г. е над 50%, т.е 

приходите от осигуровки покриват по-малко от половината разходи за пенсии, а останалите се 

финансират от други приходи в бюджета.  

В същото време изплащаните пенсиите не са достатъчно високи, за да осигурят нормален стандарт 

на живот, който дори малко да се доближава до този преди пенсиониране, въпреки високите 

разходи. Очевидно е, че реформите от 2000 г. и края на 2011 г. са били недостатъчни и е нужна 

основна промяна в пенсионното осигуряване. 

Нужно е ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране и приближаване на пенсионната 

възраст между различните категории труд. Социалните и инвалидни пенсии също имат остра нужда 

от реформа. Добра идея е социалните пенсии за инвалидност да бъдат отделени от НОИ, тъй като те 

са форма на социална помощ и нямат връзка със системата за социално осигуряване.  

Основна промяна, която би трябвало да бъде приоритет при бъдещи реформи, е постепенното 

преминаване от разходо-покривна система към модел на лични спестявания, при който ще се 

подобрят стимулите за плащане на осигуровки, тъй като от размера на внасяните осигуровки през 

трудовия живот ще зависи и получаваната пенсия след пенсиониране. Цялостните промените в 

пенсионната система трябва да доведат до по-голяма независимост на пенсионната система, повече 

прозрачност, по-голяма свобода на избора за начина на пенсионно осигуряване, финансова 

устойчивост на системата и адекватно ниво на пенсиите, които да осигуряват нормален стандарт на 

живот на пенсионерите. 


