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Средният осигурителен доход е важен показател за социално-
осигурителната система, който като елемент в пенсионната формула служи за 
определяне размерите на новите пенсии, а заедно с броя на осигурените лица и 
размера на осигурителните  вноски определя приходите в държавното 
обществено осигуряване. 

 По данни от регистъра на осигурените лица, средният осигурителен доход 
за месец декември 2018 г. е 954,90 лв., а средномесечният осигурителен доход за 
периода от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е 889,90 лв. Номиналното нарастване на 
средномесечния осигурителен доход за 2018 г.  спрямо 2017 г. е 8,3%, а реалното 
нарастване e 5,6% при хармонизирана средногодишна инфлация  2,6% за 2018 г.   

Отчетеният ръст на осигурителния доход се дължи основно на следните 
фактори: 

o увеличението на минималната работна заплата за страната от   
460 лв. на 510 лв. (10,9 на сто) от 1 януари 2018 г.; 

o увеличението на минималния месечен осигурителен доход на 
самоосигуряващите се лица; 

o увеличението на минималния месечен осигурителен доход на 
регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от  
300 лв. на 350 лв.; 

o по-високите минимални осигурителни прагове по икономически 
дейности и квалификационни групи професии - средно с 6,8 на сто в 
сравнение с 2017 г. 

 
Съществено влияние върху ръста на средния осигурителен доход за  

2018 г.  оказа и повишената икономическа активност в страната. Намалението на 
безработицата и положителната инфлация през 2018 г. са предпоставка за 
възходящото развитие на доходите, в т.ч. и на средния осигурителен доход.  
Докато през януари 2018 г. неговият размер е бил 863,18 лв., в края на годината 
той е с близо 92,00 лв. (10,6%) по-висок. 

Не на последно място, постепенното нарастване на пенсионната възраст и 
увеличението на изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, 
задържа все по-дълго на пазара на труда хора с относително високи доходи. 

Осигурителният доход на  осигурените лица  родени след 31.12.1959 г., 
които са обхванати от допълнителното задължително пенсионно осигуряване в 
универсални фондове, е 906,10 лв., като  нарастването спрямо 2017 г. е с 8,5%. 
Лицата родени преди 1.01.1960 г. имат среден осигурителен доход  
797,60 лв., който е с 6,1% по-висок в сравнение с  предходната година. Запазва 
се значителната разлика в осигурителния доход на осигурените мъже и жени. 
Средният осигурителен доход на мъжете през 2018 г. е 932,54 лв., а на жените – 
844,70 лв., като разликата е 10,4% в полза на мъжете. 

 
Самоосигуряващи се лица 
От 1 януари 2018 г. беше премахната зависимостта на минималния 

месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица от 
облагаемия им доход, като за 2018 г. минималният месечен размер на 
осигурителния доход за тези лица беше фиксиран на нивото на минималната 
работна заплата за страната от 510 лв. Минималният осигурителен доход за 
регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители беше увеличен от  
300 лв. на 350 лв. месечно. 



Увеличението на минималните осигурителни доходи на 
самоосигуряващите се лица спрямо 2017 г. е причината и за ръста в средния 
осигурителен доход на тези лица. За 2018 г. средният осигурителен доход на 
самоосигуряващите се лица без земеделските стопани и тютюнопроизводители  е 
533,90 лв. при 488,14 лв. за 2017 г.  Средният осигурителен доход на 
регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 347,27 лв. при 
299,50 лв. за предходната година.   

Морските лица, които от началото на 2010 г. са включени като отделна 
група и се осигуряват за собствена сметка, имат среден осигурителен доход 
619,84 лв., който е с 4,6% по-висок спрямо 2017 г.  

 
Осигурени от работодател лица  
Средномесечният осигурителен доход за 2018 г. на лицата, заети в сектор 

„Сигурност” е 1254,26 лв. или с 13,0% по-висок от 2017 г. Средномесечният 
осигурителен доход на държавните служители, следователите, съдиите и 
прокурорите е 1373,05 лв.,  което е с 5,7% повече от 2017 г.  

 
Осигурени лица, за които осигурителната вноска се разпределя между 

работодател и осигурено лице 
Средният осигурителен доход на работещите при условията на трета 

категория труд лица е 906,56 лв., като спрямо 2017 г. се е увеличил с 8,3%. 
Осигурителният доход на работещите при условията на първа и втора категория 
труд е 1134,89 лв. За тях нарастването спрямо 2017 г. е с 5,8%. 

Осигурителният доход на учителите за 2018 г. е 1158,04 лв. или с 11,0% 
по-висок от 2017 г.    

Забележка:  
1. Лицата, които се осигуряват на повече от едно основание участват повече 

от един път. 
2. В броя на самоосигуряващите се лица са включени и регистрираните 

земеделски стопани и тютюнопроизводители. 
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Видове осигурени лица Осигурени 
лица - общо

СРЕДЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН  
ДОХОД - общо

Осигурени 
лица - 

родени 
преди 

1.01.1960 г.

СРЕДЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН  

ДОХОД - 
родени преди 

1.01.1960 г.

Осигурени 
лица - 

родени след 
31.12.1959 г.

СРЕДЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН  

ДОХОД - 
родени след 
31.12.1959 г.

брой  /лв./ брой  /лв./ брой  /лв./

ОБЩО 2 834 359 889.90 423 415 797.60 2 410 944 906.10
Самоосигуряващи се лица  само за фонд "Пенсии" 84 596 495.41 11 321 501.04 73 275 494.54
Самоосигуряващи се лица за всички осигурителни 

рискове 163 244 516.92 14 754 545.86 148 491 514.04
Осигурени лица  за старост, смърт, трудова  злополука и 

професионална  болест 44 127 331.99 7 757 307.73 36 370 337.16
Осигурени лица  за старост, смърт, общо заболяване и 

майчинство, трудова злополука и професионална 
болест 657 314.10 457 310.10 200 323.20

Осигурени лица - неправилно отстранени от работа; 
трудоустроени; стаж по чл. 9, ал. 3 от КСО 77 535.91 15 489.80 62 546.99

Осигурени лица  - трета категория труд 2 297 621 906.56 368 766 810.29 1 928 855 924.97
Осигурени  лица - първа и втора  категория труд 117 373 1 134.89 12 014 947.71 105 359 1 156.24
Осигурени от работодател лица, заети в сектор 

"Сигурност" 66 547 1 254.26 459 1 516.66 66 088 1 252.43
Осигурени от работодател лица - държавни служители, 

следователи, съдии и прокурори; членове  на 
избирателни комисии 58 791 1 373.05 7 223 1 411.67 51 568 1 367.64

Осигурени лица, включени в програми за  насърчаване 
на заетостта и подкрепа  на майчинството, които не  се 

осигуряват за безработица. 447 528.44 399 530.89 49 508.42
Морски лица 879 619.84 251 614.77 628 621.87

За периода януари - декември 2018 г.

СПРАВКА  ЗА  БРОЯ  НА  ОСИГУРЕНИТЕ  ЛИЦА  И  ОСИГУРИТЕЛНИЯ  ИМ  
ДОХОД  -  държавно обществено осигуряване



 


