
Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система 

 

Общият паричен ресурс на фонда към 31.05.2018 г. е в размер на 2 902,27 млн. лв., от които 

2 891,00 млн. лв. са оформени в годишни депозити в БНБ. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 1, ал. 4 и чл. 11 от Закона за Държавния фонд за 

гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система във връзка с чл. 129, ал. 12 от Кодекса за 

социално осигуряване през месец май 2018 г. по сметка на фонда са трансферирани средства в размер на 

108,82 млн. лв., от тях: 

 по реда на чл. 11 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 

пенсионна система в размер на 105,99 млн. лв., в т. ч.: 

- 0,77 млн. лв. - парични постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет за 

2017 г.; 

- 103,15 млн. лв. - приходи от концесии, отчетени по държавния бюджет за 2017 г.; 

- 2,07 млн. лв. - приходи от други източници, определени със закон или с акт на 

Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с 

приватизационния процес и присъдени юрисконсултски възнаграждения по реда на чл. 8, 

ал. 8, т. 2 и ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
 

 по реда на чл. 129, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 1, ал. 4 от Закона за 

Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система – 2,83 млн. лв. 
 

 Постъпленията във фонда за съответния период и наличностите на средствата на фонда към края 

на съответните отчетни периоди, са представени в следната таблица: 

 
 

ДФГУДПС           /млн. лв./ 

За периода 2007-2015 2016 2017 2018 2018 2018 

    

I 

тримесечие април май 

Източници 2534,11 123,97 127,67 5,76 1,94 108,82 

Трансфер от/за централния 
бюджет 2490,70 123,97 127,67 5,76 1,94 108,82 

Лихви по депозити 43,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
            

Наличности към края на 

периода по: 2007-2015 2016 2017 2018 2018 2018 

    

I 

тримесечие април май 

Банки 2534,11 2658,08 2785,75 2791,51 2793,45 2902,27 

БНБ 2534,11 2658,08 2785,75 2791,51 2793,45 2902,27 

Банки 

      

       
Инструменти  2534,11 2658,08 2785,75 2791,51 2793,45 2902,27 

Депозити 2534,11 2658,08 2785,75 2791,51 2793,45 2902,27 

Други 

      

       
Вид валута 2534,11 2658,08 2785,75 2791,51 2793,45 2902,27 

Лева 2534,11 2658,08 2785,75 2791,51 2793,45 2902,27 

Валута (левова равностойност) 

       


