
53 хил. души преместиха 113 млн. лв. между пенсионните фондове през тримесечието  

Желаещите са с 11 610 повече спрямо първите три месеца на миналата година 

През първото тримесечие на 2016 г. броят на осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна 

на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди в пенсионните фондове, нараства с 3 

204 в сравнение с края на 2015 г. и с 11 610 спрямо първото тримесечие на предходната година. 

Расте и общият размер на прехвърлената сума. Към 31 март 2016 г. тя е с 12% по-голяма спрямо същия 

период на миналата година и с 3,5% в сравнение с четвъртото тримесечие, показват изчисленията на 

Investor.bg на база актуалните данни на управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов 

надзор (КФН). Статистиката не съдържа информация за прехвърлените средства от частните пенсионни 

фондове към Националния осигурителен институт. 

През първите три месеца от новата година осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна 

на участието и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди, са общо 53 704 души. Броят им е с 

3 204 по-голям в сравнение с последните три месеца на 2015 г. 

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 

49 635 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3 578 лица. Отново най-

малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 491 броя. 

Общият размер на прехвърлените средства от един фонд в друг се повишава с 3,853 млн. лв. за три 

месеца и с 12,4 млн. лв. за година до 112,576 млн. лв. 

От тях 98,818 млн. лв. са преместени между универсалните фондове, 12,756 млн. лв. - между 

професионалните, а други 1,002 млн. лв. се падат на доброволните фондове. 

Припомняме, че през 2015 г. 179 430 души преместиха 391,243 млн. лв. от един пенсионен фонд в друг. 

Към 31 март 2016 г. намалява средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, 

променило участието си, до 2 096,24 лв. спрямо 2 209,57 лв. в края на 2015 г. 

Показател 
Първо тримесечие на 

2015 г. 

Първо тримесечие 

на 2016 г. 

Абсолютно 

изменение 

Изменение в 

% 

Осигурени лица, прехвърлили 

партидите си, в т.ч.: 
42 094 53 704 11 610 27,58% 

- УПФ 38 699 49 635 10 936 28,26% 

- ППФ 2 967 3 578 611 20,59% 

- ДПФ 428 491 63 14,72% 

Прехвърлени средства (в млн. 

лв.), в т.ч.: 
100,53 112,576 12,04 11,98% 

- УПФ 87,61 98,818 11,21 12,80% 

http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/179-hil-dushi-sa-premestili-396-mln-lv-ot-edin-pensionen-fond-v-drug-prez-2015-g-213177/


- ППФ 12,026 12,756 0,73 6,07% 

- ДПФ 0,903 1,002 0,1 10,96% 

Среден размер на 

прехвърлени средства на 

едно осигурено лице (в лв.) 

2 388 2096,24 -292 -12,23% 

Общо осигурени лица, в т.ч.: 4 295 866 4 390 566 94 700 2,20% 

- УПФ 3 431 987 3 513 084 81 097 2,36% 

- ППФ 270 164 279 247 9 083 3,36% 

- ДПФ 593 715 598 235 4 520 0,76% 

 

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН 

Разбивка по дружества показва, че през първото тримесечие на 2016 г. само при универсалните 

пенсионни фондове, които са задължителни за родените след 31.12.1959 г., нетната разлика (разликата 

между броя на лицата, които постъпват в даден фонд, и тези, които го напускат и отиват в друг) е най-

голяма при УПФ „Съгласие“ (-3 715 лица) и УПФ „Бъдеще“ (-2 703 лица). 

Положителна е разликата при УПФ „ДСК-Родина“ (10 168), УПФ „Доверие“ (913 лица) и „NN” УПФ (89). 

 

Графика: КФН 



По отношение на сумите, които са прехвърлени от един УПФ в друг, най-голяма е нетната разлика при 

УПФ „Доверие“ (-10,44 млн. лв.) и при УПФ „Съгласие“ (-5,95 млн. лв.). 

Най-много средства са се стекли към УПФ „ДСК-Родина“ (22,16 млн. лв.) и ЗУПФ „Алианц България“ (3,72 

млн. лв.). 
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