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15. Доходи в трета 
възраст и пенсии

Работещите и самонаетите 
лица в пенсионна възраст 
имат право на пенсия, 
съответстваща на размера на 
направените от тях вноски, 
която им гарантира 
адекватни доходи. На жените 
и мъжете се предоставя 
равен достъп до адекватни 
пенсионни права.

Всеки човек в трета възраст 
има право на ресурси, които 
му осигуряват достоен 
живот.
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Контекстът на устойчивостта

Множество реформи за осигуряване на добро 
управление на пенсионните разходи в застаряващите 
общества

Разходи за пенсии от общественоосигурителните 
системи в ЕС:

• - 0.2% от БВП между 2013 и 2060 г.

• ! Въпреки масовото застаряване на населението!

Решен ли е проблемът с устойчивостта на пенсиите?
Ако да, на каква цена?
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Цел на 

политиките:

Поддържане 

стандарта на 

живот

Измерва се 

чрез:
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1. Предизвикателство: Адекватност - заместване на доходите

• Теоретичен коефициент на заместване: размерът 

на пенсията спрямо размера на предходния доход за 

стандартни групи

Размер на 
дохода преди 
пенсиониране

Размер на 
пенсията през 
първата год. 

след 
пенсиониране

 

Промяна в теоретичните коефициенти на 
заместване, 2013-2053 г.

Допускания:

мъже; 40-год. трудов стаж до достигане на стандартна пенсионна възраст; 
средно ниво на доходите
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2. Предизвикателство: заетост

Трудов стаж, 2015
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Източник: Евростат, Изследване на работната сила

Баланс между адекватност и устойчивост

 Пенсионните системи трябва да отразяват нарастващата 

продължителност на живота

 Обвързване на пенсионната възраст с продължителността на живота

 Възможности и стимули за мъжете и жените да работят по-дълго

 Пазар на труда, благоприятстващ по-продължителния трудов стаж

 Ограничаване на ранното пенсиониране

 Намаляване на разликата в пенсиите на двата пола

 Заетост (заплащане, работно време, продължителен и по-малко накъсан 

трудов стаж)

 Равна пенсионна възраст – пенсионни точки за полагане на грижи

 Широк обхват на допълнителното пенсионно осигуряване
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Пенсионният микс в ЕС

Стълбове на пенсионните системи:

• Общественоосигурителен разходопокривен

• Обществен капиталов

• По месторабота

• Индивидуално 
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Допълнително осигуряване

Огромни разлики в обхвата 

между държавите

 

Дългосрочни промени в нивата на пенсиите 
по стълбове

 Намаляване на обществените разходопокривни пенсии в повечето държави членки

 Очаквано частично компенсиране от капиталопокривните схеми
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Начини за популяризиране на 
допълнителното пенсионно 

осигуряване
 Задължителен характер

 Служебно разпределение

 КТД

 Данъчни и финансови стимули

 Комуникация

 По-добър модел
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Bon voyage!
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