
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

  

 

 

Финансова обосновка по предложение за увеличение на минималната пенсия 

за осигурителен стаж и възраст и индексация на пенсиите с процента на 

увеличение на минималната пенсия 

 

Във връзка с предложените два варианта за увеличение на минималната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст и индексация на всички пенсии с процента на увеличение 

на минималната пенсия, бяха направени съответните изчисления. 

   

ВАРИАНТ 1 - увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст 

от 165,25 лв. на 200,00 лв. и индексиране на пенсиите с 21 на сто (процента на 

нарастване на минималната пенсия). 

Ако след увеличението на пенсиите с 2,4 на сто от 1 юли (преизчисление с тежест 

за година осигурителен стаж от 1,126) се увеличи само минималната пенсия на 200,00 лв. 

без да се увеличават останалите пенсии,  броят на пенсиите на минимален размер ще се 

увеличи от 565 500 на около 800 000 или около 38,8 на сто от пенсионерите за трудова 

дейност (2 116 965) ще бъдат с минимални пенсии. Необходимите допълнителни 

средства за изплащането на новите минимални размери са в размер на 23,5 млн. лв. 

месечно. 

Ако едновременно с увеличението на минималната пенсия, се индексират всички 

пенсии (включетелно и тези, изплащани за сметка на държавния бюджет) с процента на 

нарастване на минималните размери, а именно с 21,0 на сто, броят на пенсиите на 

минимален размер ще се запази на около 565 500, но ще се увеличи броят на 

пенсионерите, получаващи пенсии на максималния размер от 910,00 лв. За месец април 

2017 г. броят на пенсионерите на максимален размер е около 47 000, а след 

преизчислението с тежест 1,126 от 1 юли се очаква той да стане около 52 000. След 

допълнително увеличение на размерите на пенсиите с 21,0 на сто, броят на пенсионерите 

с пенсии, ограничени  на максимален размер ще достигне 100 000. 

Необходимите допълнителни средства общо за увеличението на минималните 

размери с 21,0 на сто и за индексацията на пенсиите със същия процент, са около 145,0 

млн. лв. месечно и не се предвидени в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. Общата 

сума за 2017 г. зависи от месеца, в който ще се осъществи увеличението. За периода 2018 

– 2020 г. необходимите допълнителни средства са: 

2018 г. – 1767,8 млн. лв.;  

2019 г. – 1829,3 млн. лв.; 

2020 г. – 1892,0 млн. лв. 

 

 



ВАРИАНТ 2 - увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст 

от 165,25 лв.  на 300,00 лв. и индексиране на пенсиите с 81,5 на сто (процента на 

нарастване на минималната пенсия). 

Ако след увеличението на пенсиите с 2,4 на сто от 1 юли (преизчисление с тежест 

за година осигурителен стаж от 1,126) се увеличи само минималната пенсия на 300,00 лв. 

без да се увеличават останалите пенсии,  броят на пенсиите на минимален размер ще се 

увеличи от 565 500 на около 1 360 000 или около 64,0 на сто от пенсионерите за трудова 

дейност ще бъдат с минимални пенсии.   Необходимите допълнителни средства за 

изплащането на новите минимални размери са в размер на 132,0 млн. лв. месечно. 

Ако едновременно с увеличението на минималната пенсия, се индексират всички 

пенсии (включетелно и тези, изплащани за сметка на държавния бюджет)  с процента на 

нарастване на минималните размери, а именно с 81,5 на сто, броят на пенсиите на 

минимален размер ще се запази на около 565 500, но много съществено ще се увеличи 

броят на пенсионерите, получаващи пенсии на максималния размер от 910,00 лв. След 

допълнително увеличение на размерите на пенсиите с 81,5 на сто, броят на пенсионерите 

с пенсии, ограничени  на максимален размер се очаква да достигне  

284 000. 

Необходимите допълнителни средства общо за увеличението на минималните 

размери с 81,5 на сто и за индексацията на пенсиите със същия процент са около 520,0 

млн. лв. месечно и не се предвидени в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. Годишната 

сума за 2017 г. зависи от месеца, в който ще се осъществи увеличението. За периода 2018 

– 2020 г. необходимите допълнителни средства са: 

2018 г. – 6340,0 млн. лв.;  

2019 г. – 6552,4 млн. лв.; 

2020 г. – 6785,0 млн. лв. 

 

 

 

 


