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ЧАСТ ПЪРВА 

 

ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ 

УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА 
 

Съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 

пенсионна система („ДФГУДПС” или „фонда”) в полза на фонда се отчисляват от централния 

бюджет средства от паричните постъпления от приватизация и приходите от концесии, 

отчетени по държавния бюджет, двадесет и пет на сто от отчетения за съответната бюджетна 

година излишък по държавния бюджет, както и приходи от други източници, определени със 

закон или с акт на Министерския съвет. В последните години отчисления за сметка на 

източника излишък по държавния бюджет няма, предвид на това, че бюджетното салдо е 

дефицит. Приходите от други източници, определени със закон или с акт на Министерския 

съвет са средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния 

процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол (ЗПСК). Освен това, от 2015 г. по/от сметка на фонда се трансферират и средства по 

реда на чл. 1, ал. 4 и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ДФГУДПС във връзка с чл. 129, ал. 12 и ал. 

15 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). 

Съгласно закона за ДФГУДПС фондът е част от централния бюджет, съответно и 

акумулирания ресурс на фонда, като от създаването си до настоящия момент ресурса на фонда е 

в отделна сметка в Българската народна банка (БНБ) и е част от фискалния резерв на страната. 

Следваната до момента консервативна стратегия за депозиране на средствата на фонда в 

отделна сметка в БНБ гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на 

волатилност на международните капиталови пазари. Това от своя страна съответства на 

текущата пазарна среда и води до избягване на риска, свързан с резките промени на външните 

пазари. 

С Решение № 933 на Министерския съвет от 2020 г. са приети Дългосрочната 

инвестиционна политика на ДФГУДПС и Средносрочната стратегия за инвестиране на 

средствата на ДФГУДПС за периода 2021-2023 г. Същите в съответствие с разпоредбите на 

чл. 23, ал. 1 от Закона за ДФГУДПС се актуализират, разглеждат и приемат от Министерския 

съвет. С тези документи се предвижда запазване на прилагания до сега консервативен подход. 

Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните 

ниски нива на инвестиционен риск, поради което депозирането на средствата в сметка на 

централната банка е един от инструментите, в които може да инвестира фонда съгласно чл. 13 

от Закона за ДФГУДПС. 

Дългосрочната инвестиционна политика на ДФГУДПС ще бъде съобразена с 

дългосрочната прогноза до 2070 г. за разходите за пенсии, изплащани от ДОО. Прогнозата е 

разработена като част от дейността по подготовка на приноса на България към Доклада на ЕС 

по застаряването на населението за 2021 г. Разчетите предвиждат дефицит/недостиг по бюджета 

на ДОО през целия период при всички разработени варианти и допускания за избор на 

осигуряване на лицата между първи и втори стълб на пенсионната система В средносрочен 

хоризонт при прилагания до сега консервативен подход активите на фонда ще се управляват 

при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност под формата на депозит в 

централната банка или други инструменти по сметки в БНБ. С оглед гарантирането на 

устойчивост на държавната пенсионна система, по-рисково инвестиране на средствата на фонда 

не е приемливо. В подкрепа на това е и продължаващата конюнктура на ниски и отрицателни 

лихви. В дългосрочен план, при благоприятно развитие на пазарните условия анализът на 

възможността за по-активно управление на средствата на фонда и диверсификация на 

инвестициите ще бъде на база оценка на степента на риска, както и оценка на възможния нетен 

доход, след приспадане на разходите за управление на инвестициите и други разходи, съгласно 

закона. 

Времевият хоризонт на средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на 

ДФГУДПС е периода 2021-2023 година и акцентира върху управлението на паричния ресурс на 

фонда в средносрочен аспект. В текущата външноикономическа ситуация, прилаганият към 

момента консервативен подход е оптимален, тъй като елиминира риска от реализиране на 

инвестиционни загуби и гарантира запазването на номиналния размер на акумулираните във 



фонда публични ресурси. Важен аргумент за запазване на средствата на фонда в БНБ е и 

запазването на висока прозрачност. При благоприятно развитие на международните финансови 

пазари могат да бъдат сключени допълнителни споразумения между Министерството на 

финансите (МФ) и БНБ за диверсификация на управлението на средствата. 

С решение на управителния съвет (УС) на ДФГУДПС през 2020 г. бе одобрен Годишен 

доклад и отчет за дейността на ДФГУДПС за 2019 г., в съответствие с чл. 5, ал. 12 от Закона за 

ДФГУДПС. Съгласно разпоредбите на закона отчетът за дейността на фонда бе разгледан от 

Министерския съвет във връзка с чл. 24, ал. 3 от същия закон и бе внесен в Народното събрание 

като съставна част на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2019 г. 

 През 2020 г. членовете на УС бяха запознати с изпълнението за 2019 г. на постъпленията 

от концесии и приватизация. Изпълнението на заложените параметри в годишните закони за 

държавния бюджет на тези основни приходоизточници на фонда е в отговорностите на други 

държавни органи, а не на УС, и е в съответствие с провежданите политики. Тези постъпления 

съгласно Закона за ДФГУДПС са част от трансфера към ДФГУДПС. 

За 2019 г. по § 41-00 „Приходи от концесии“ са отчетени 102 230,8 хил. лв. с ДДС по 

бюджетите на четири министерства и Министерския съвет, при отчетени 101 050,6 хил. лв. за 

2018 г.  

Отчетните данни по ПРБ за 2019 г. на приходите от концесии по държавния бюджет, са 

както следва: 

 

(в лева) 

Министерски съвет             950 019      

Министерство на околната среда и водите          3 547 233      

Министерство на транспорта, съобщенията 

и информационните технологии 
       41 154 107      

Министерство на енергетиката        50 425 731      

Министерство на туризма          6 153 719      

ОБЩО      102 230 809      
 

 

По отношение на постъпленията от приватизация през 2019 г. информацията е на база 

отчетни данни на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК). 

Заложените приходи от приватизация и следприватизационен контрол по държавния 

бюджет за 2019 г. са в размер на 4 686,0 хил. лв. Към 31.12.2019 г. отчетените от АППК 

постъпления от приватизация, следприватизационен контрол и други дейности, съпътстващи 

приватизационния процес, постъпили по централния бюджет са в общ размер на 

3 991,7 хил. лв., в т.ч. 1 336,7 хил. лв. отчетени приходи от приватизация (чл. 8, ал. 1 от ЗПСК) и 

2 655,0 хил. лв. от глоби, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния 

процес (чл. 8, ал. 8, т. 2 и чл. 8, ал. 9 от ЗПСК). Тези постъпления съгласно Закона за ДФГУДПС 

са част от трансфера към ДФГУДПС.  

В съответствие с изискванията на чл. 5, т. 9 от Закона за ДФГУДПС в правомощията на 

УС на фонда е да възложи разработването на демографски, актюерски, макроикономически и 

финансови прогнози за нуждите на дейността на фонда. Националният осигурителен институт 

(НОИ), чрез неговия представител в УС на фонда, предоставя актуализираните дългосрочни 

демографски, актюерски и финансови прогнози за развитието на пенсионната система. 

Като част от макроикономическото и фискално наблюдение в рамките на ЕС, НОИ, 

изготвя дългосрочна прогноза, основана на официалната демографска прогноза за всички ДЧ в 

ЕС и при допусканията, одобрени в работна група по застаряване на населението към Комитета 

за икономическа политика. Прогнозата отразява ефектите върху бюджета от застаряването на 

населението с отчитане на необходимия и прогноза за действителния размер на вноската за 

пенсия при действащите към 2019 г. нормативни изисквания, както и системните допускания и 

прогнози към този период. Прогнозата е част от официален фиш за България, който се 

актуализира с всяка промяна в параметрите на пенсионната реформа (законодателни и други 

промени) и след обсъждане от държавите-членки на ЕС и Европейската комисия, се одобрява. 

Резултатите от фиша се използват за оценка на дългосрочната устойчивост на публичните 

финанси, публикувана в докладите по застаряване на ЕК. 



През 2020 г. на заседание на УС на фонда членовете бяха запознати с актюерския доклад 

за 2019 г., разработен от актюерския състав на НОИ, и представящ оценка на дългосрочното 

финансово състояние на фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) в периода 

2018–2070 г. Основната цел на актюерския доклад е повишаване информираността на 

вземащите решения, заинтересованите страни и широката общественост за бъдещото 

финансово състояние на фондовете на ДОО в контекста на текущите икономически, 

демографски и социални тенденции и при отчитане на действащото към момента осигурително 

законодателство. 

За актюерската оценка на фондовете на ДОО е използвана последната демографска 

прогноза на Евростат (EUROPOP2016), макроикономическата прогноза на МФ, статистически 

данни от регистрите на осигурените лица, на пенсиите и на краткосрочните обезщетения от 

административните регистри, поддържани от НОИ, и национални статистически данни за 

пазара на труда. В средносрочен план прогнозата е съобразена с Решение № 631 на 

Министерския съвет от 31.10.2019 г. за одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна 

прогноза за периода 2020–2022 г. 

Специално внимание в актюерския доклад е отделено на прогнозата за пенсиите за 

трудова дейност, разходите за които представляват около 82,1% от общите разходи на ДОО за 

2018 г. Пенсиите, несвързани с трудова дейност (около 2,5% от общите разходи на ДОО) също 

са включени в прогнозата, като средствата за тяхното изплащане са за сметка на държавния 

бюджет и разходите за тях не оказват влияние върху баланса на ДОО. 

В доклада е извършен анализ на резултатите от базовия случай, който отразява 

развитието на фондовете на ДОО до 2070 г. Изследват се два основни показателя, 

характеризиращи финансовото състояние на българската пенсионна система – баланс на ДОО 

като процент от брутния вътрешен продукт и необходим размер на вноската за осигуряване на 

балансиран бюджет, както и оценка на действителния размер на вноската за пенсия. Други 

важни показатели за финансовото състояние на системата са коефициентът на зависимост и 

коефициентът на заместване на дохода, като последният е основен измерител на адекватността 

на пенсионните плащания. Докладът проследява настоящите и бъдещите нива на коефициента 

на зависимост и коефициента на заместване на дохода, на приходите от осигурителни вноски, 

на разходите за пенсии, както и на други показатели, свързани с осигурителната система в 

България.  

Прогнозата за развитието на ДОО за периода 2019-2070 г. е разработена с помощта на 

актюерски модел, който дава възможност за прогнозиране за по-дълъг период и се използва за 

оценка на финансовото състояние на ДОО в дългосрочен план. Прогнозират се приходите и 

разходите на ДОО и финансовия резултат на фондовете. На заседанието беше отбелязано, че 

българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства. 

Прогнозите на Евростат показват, че населението на страната ще намалява и едновременно с 

това неговата възрастова структура се влошава. В резултат от застаряването на населението и 

свиването на работната сила броят на заетите ще намалее с близо 38 %.  

Представените прогнози на база действащото социално законодателство към 2019 г. 

показват, че балансът на системата ще остане отрицателен за целия период 2019-2070 г. Наред с 

това, след 2037 г., когато приключва увеличението на законоустановената пенсионна възраст, 

балансът на фондовете на ДОО ще започне да се влошава, достигайки дефицит от около 4,8% 

през 2070 г. Най-силно положително въздействие върху дългосрочното финансово състояние на 

ДОО оказват по-висок икономически растеж, съпроводен с по-висока заетост, по-ниска 

безработица и по-високи трудови възнаграждения.  
 

ЧАСТ ВТОРА 

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ 

НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА 
 

І. ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ 

През 2020 г. по сметка на ДФГУДПС са трансферирани от/за централния бюджет 

средства в нетен размер на 188,7 млн. лв., в това число: 

 Съгласно разпоредбата на чл. 11 от Закона за ДФГУДПС – 106,2 млн. лв., 



включващи: 

1,3 млн. лв. – парични постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет за 

2019 г. (чл. 11, ал.1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС); 

102,2 млн. лв. - приходи от концесии, отчетени по държавния бюджет за 2019 г. (чл. 11, 

ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС); 

2,7 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 по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от ЗПСК (чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона 

за ДФГУДПС). 

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 12 от ККСО и чл. 1, ал. 4 от Закона за 

ДФГУДПС – увеличение от 114,1 млн. лв. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 15 от КСО и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

ДФГУДПС – намаление от 31,6 млн. лв. 
 

През 2020 г. не са отчислени средства за сметка на излишък по държавния бюджет 

за 2019 г., предвид отчетен дефицит. 

Таблицата по-долу представя приходи, отчисления и наличности на ДФГУДПС за 

периода 2007 г. - 2020 г. 

 
 

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 

По-голямата част от акумулираните към 31.12.2020 г. средства на фонда в размер на 

3 283,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка в БНБ съгласно Общите условия на БНБ за 

обслужване на сметки на банки, бюджетни организации и други клиенти (промените са приети 

с решение на УС на БНБ, в сила от 18.11.2019 г.).   

През месец декември 2020 г. беше извършен трансфер по бюджета на ДОО в размер на 

31,6 млн. лв. при спазване изискванията на чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ДФГУДПС. 

Ресурсът беше осигурен в рамките на постъпилите по сметката на фонда средства по чл. 129, ал. 

12 от КСО през 2020 г.  
 

Общият паричен ресурс към 31.12.2020 г. по сметка на ДФГУДПС в БНБ е в размер на 

3 292,8 млн. лв., от който 3 283,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. 
  

ІІІ. ОТЧЕТНОСТ 

 За отчитането на средствата на ДФГУДПС се прилагат правилата и изискванията на 

отчетността на централния бюджет. 

(хил. лв.)

П Е Р И О Д
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 2013 г. 2014 г. 2015 г.

П О К А З А Т Е Л И

Приходи  на ДФГУДПС 216 039,5 858 207,9 549 046,3 60 576,3 92 870,2 310 142,1 245 132,2 113 417,2 88 683,2 123 966,6 127 665,8 136 545,2 181 848,2 188 675,1

от тях:

1. Приходи от лихви по срочни депозити 4 252,4 16 738,0 9 001,7 3 391,1 10 034,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Отчисления от централния бюджет за 

ДФГУДПС по чл. 11 от ЗДФГУДПС 211 787,1 841 470,0 540 044,7 57 185,3 82 835,3 310 142,1 245 132,2 113 417,2 88 618,1 91 886,7 128 747,7 105 990,0 104 782,9 106 222,5

50 на сто от икономиите на разходите по 

републиканския бюджет 60 241,2 142 492,0

превишението на отчетения към 31 декември 

2007 г. излишък по консолидираната фискална 

програма над 3 на сто от брутния вътрешен 

продукт за 2007 г. 264 021,2

парични постъпления от приватизация, отчетени 

по държавния (републиканския) бюджет 151 545,9 433 591,6 118 210,5 220,3 21 399,9 223 534,0 56 258,4 1 263,9 63,9 1 961,1 328,2 771,8 1 154,0 1 336,7

25 на сто от отчетения бюджетен излишък
410 291,8

приходите от концесии, отчетени по държавния 

(републиканския) бюджет 4 571,0 56 965,0 58 280,3 84 062,5 186 634,6 99 119,0 87 300,4 88 017,6 125 128,6 103 149,5 101 050,6 102 230,8

приходи от други източници, определени със 

закон или с акт на Министерския съвет 1 365,2 6 971,4 3 155,1 2 545,6 2 239,2 13 034,3 1 253,8 1 908,0 3 290,9 2 068,7 2 578,3 2 655,0

3. Отчисления от централния бюджет за 

ДФГУДПС по чл. 129, ал. 12 от КСО и чл. 1, 

ал. 4 от ЗДФГУДПС 65,1 32 079,9 41 816,1 51 370,6 103 124,0 114 058,7

4. Прехвърляне на средства по бюджета на 

ДОО съгласно  чл. 129, ал. 15 от КСО и чл. 22, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗДФГУДПС -42 898,0 -20 815,4 -26 058,7 -31 606,1 

Наличност на ДФГУДПС в края на периода
216 039,5 1 074 247,4 1 623 293,6 1 683 870,0 1 776 740,2 2 086 882,3 2 332 014,6 2 445 431,7 2 534 114,9 2 658 081,4 2 785 747,2 2 922 292,4 3 104 140,8 3 292 815,8

 ог тях: по срочни депозити 210 000,0 1 062 000,0 1 586 000,0 1 682 000,0 1 774 000,0 2 086 000,0 2 332 000,0 2 444 000,0 2 534 000,0 2 657 000,0 2 785 000,0 2 922 000,0 3 104 000,0 3 283 000,0

               по текущи сметки 6 039,5 12 247,4 37 293,6 1 870,0 2 740,2 882,3 14,6 1 431,7 114,9 1 081,4 747,2 292,4 140,8 9 815,8

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



Отчетът на ДФГУДПС е част от отчета за касовото изпълнение на централния бюджет 

към 31.12.2020 г., предоставен на Сметната палата в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от Закона за 

Сметната палата за предварително проучване, оценка на риска и текущ контрол. 

Общият паричен ресурс към 31.12.2020 г. по сметка на фонда в БНБ е в размер на 

3 292,8 млн. лв., от който 3 283,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. Общата наличност 

от 3 292,8 млн. лв. включва: 

 наличност на 01.01.2020 г. – 3 104,1 млн. лв., от които: депозирани в отделна 

сметка – 3 104,0 млн. лв. и по текуща банкова сметка – 0,1 млн. лв. 

 трансфери от/за централния бюджет, в нетен размер на 188,7 млн. лв., от тях: 

 Съгласно разпоредбата на чл. 11 от Закона за ДФГУДПС – 106,2 млн. лв.  

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 12 от КСО и чл. 1, ал. 4 от Закона за 

ДФГУДПС – увеличение от 114,1 млн. лв. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 15 от КСО и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за ДФГУДПС – намаление от 36,1 млн. лв. 

 

Отчетът за касовото изпълнение на фонда за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. е 

представен в следната таблица: 

 

 
 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ПУБЛИЧНОСТ  

 

Министерството на финансите ежемесечно публикува данни за изменението на 

касовите потоци по сметката на ДФГУДПС в БНБ на своята интернет страница*. 

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

към края на съответните отчетни години, са представени в таблицата по-долу: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*www.minfin.bg, банер ДФГУДПС, Статистически данни, Отчетни данни за Сребърния фонд.  

 

 

 

 

 
 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ВЪНШЕН ОДИТ 

 

През 2020 г. на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за Сметната палата е извършен одит на 

отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (отчетът на 

ДФГУДПС е част от отчета за касовото изпълнение на централния бюджет). 

 В окончателния одитен доклад № 0600200520, приет с решение № 362 от 08.10.2020 г. на 

Сметната палата не са налице препоръки към ръководството на Министерството на финансите 

по отношение на касовия отчет на ДФГУДПС. 

 

 

 

ДФГУДПС (млн. лв.)

За периода 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Източници 216,0 858,2 549,0 60,6 92,9 310,1 245,1 113,4 88,7 124,0 127,7 136,5 181,8 188,7

Трансфер от/за 

централния бюджет 211,8 841,5 540,0 57,2 82,8 310,1 245,1 113,4 88,7 124,0 127,7 136,5 181,8 188,7

Лихви по депозити 4,3 16,7 9,0 3,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наличности към 

края на периода по: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Банки 216,0 1074,2 1623,3 1683,9 1776,7 2086,9 2332,0 2445,4 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8

БНБ 216,0 1074,2 1623,3 1683,9 1776,7 2086,9 2332,0 2445,4 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8

Банки

Инструменти 216,0 1074,2 1623,3 1683,9 1776,7 2086,9 2332,0 2445,4 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8

Депозити 216,0 1074,2 1623,3 1683,9 1776,7 2086,9 2332,0 2445,4 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8

Други

Вид валута 216,0 1074,2 1623,3 1683,9 1776,7 2086,9 2332,0 2445,4 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8

Лева 216,0 1074,2 1623,3 1683,9 1776,7 2086,9 2332,0 2445,4 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8

Валута (левова 

равностойност)


