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Системата на пенсионното осигуряване може да се разглежда в аспекта на съставен елемент
на системата на социалното осигуряване и в този
контекст - като един от най-важните компоненти
за обезпечаване на социалната сигурност и защита на населението на дадена страна.
Когато лицата загубят трудовия си доход поради настъпване на осигурително събитие, вследствие на което трудоспособността им намалява
или се загубва, социалното осигуряване компенсира неблагоприятните последици от това. Поради това социалното осигуряване е насочено
главно към ограничаване на неблагоприятните
последици от настъпване на рисковете, свързани
с труда и доходите от труд.
Разглеждано в този аспект, пенсионното осигуряване като съставен компонент на системата на социалното осигуряване е ориентирано
към защита на лицата и компенсиране на намалените доходи от труд при настъпване на определени социалноосигурителни рискове.
В този контекст е и популярната дефиниция в
Уикипедия - „Пенсионното осигуряване е организирана форма на защита срещу възникването на
определени социални рискове“1.
В конвенция 102 на Международната организация на труда МОТ се посочва, че „пенсионната
система трябва да цели гарантираната защита на
лицата срещу осигурителните рискове, когато те
достигнат определена възраст като им дава пенсии, достатъчни за поддържането на приличен
жизнен стандарт в остатъка от техния живот” 2.
Обикновено свързваме пенсионното осигуряване с осигурителния риск старост. Лицата, попадащи в групата на населението в надтрудоспособна възраст поради физиологически причини и
намалена работоспособност спират да работят и
нямат възможност да получават доходи от трудова дейност. Това налага чрез системата на пенсионното осигуряване да се обезпечат доходи, които да заместят в определена степен получаваното
преди това трудово възнаграждение под формата
на работна заплата.
Пенсионното осигуряване може да бъде разглеждано и в аспекта на обезпечаване на дългосрочна защита при настъпване на осигурителните
случаи инвалидност и смърт. При трайно увреждане на работоспособността поради болест или

поради трудова злополука и професионална болест и невъзможността на лицата да упражняват
трудова дейност, от системата на пенсионното
осигуряване се отпускат инвалидни пенсии, които трябва да компенсират в определена намалените или загубени доходи от труд. При смърт на
лица, които плащат осигурителни вноски или получават пенсии, на техните наследници под формата на наследствени пенсии се изплаща изцяло
или определена част от дължимите пенсии на наследодателя, като конкретния процент и правото
на неговото получаване са регламентирани в съответното законодателство.
Посочените закономерности налагат необходимостта системата на пенсионното осигуряване да не бъде обвързвана само с един осигурителен риск - старост, а да се представя като система,
ориентирана и към други осигурителни рискове –
инвалидност и смърт.
Разглеждана в аспекта на връзката с определени осигурителни рискове, системата на пенсионното осигуряване може да бъде дефинирана като единство на обществени отношения и
конкретен механизъм от форми на плащания –
на осигурителни вноски и на пенсии, чрез което се постига определена степен на заместване
на доходите от труд при настъпване на осигурителните случаи старост, инвалидност и
смърт и се гарантира запазване на жизнения
стандарт на лицата и техните семейства. 3
Редица автори разглеждат социалното осигуряване като форма на издръжка на нетрудоспособните лица4. В този контекст, на основата на характеристиката на пенсионното осигуряване като
елемент на системата на социалното осигуряване,
то може да се определи и като форма на издръжка
на нетрудоспособните лица и на техните наследници при настъпване на осигурителните рискове
старост, инвалидност и смърт.
Възможно е системата на пенсионното осигуряване да се разглежда и от друг аспект – във
връзка с цялостния процес по предоставяне на
пенсионни плащания на лицата, отговарящи на
законовите изисквания и придобили съответни
права, което дава основание да бъде дефинирана и по друг начин. От този аспект системата на
пенсионното осигуряване представлява единство от законова уредба, организация и упра37

вление на процеса по придобиване на право,
определяне, отпускане и изплащане на пенсиите при настъпване на осигурителните случаи
старост, инвалидност и смърт. 5
Посоченият аспект на разглеждане на системата на пенсионното осигуряване налага да бъде
изяснена същността и характеристиките на пенсията като осигурително плащане.
Принципи на пенсионното
осигуряване
Основни принципи на пенсионното осигуряване, определящи начина на функциониране на
системата – както на публичната, така и на частноуправляваната са:
- всеобщност и задължителност – действието на този принцип се изразява в задължението,
установено чрез закон за безусловно включване в
кръга на осигурените лица на цялото население,
като в него са регламентирани и правата и задълженията на осигурените. Степента на задължителност по отношение на отделните елементи на
пенсионната система рефлектира върху изпълнението на принципа за всеобщност по отношение
на кръга на осигурените;
- равнопоставеност на осигурените лица и
универсалност на осигурителния механизъм
– законодателно регламентиране на еднакви възможности за участие в осигурителната система,
независимо от пол, раса, вероизповедание, политическа принадлежност, имуществено положение
и адекватна и еднаква съобразно осигурителния
принос осигурителна защита ;
- обществена солидарност – изразяваща се в
набиране на средствата солидарно от всички участници в осигурителната система (осигурители и
осигурени лица) и ползването им само от нуждаещите се поради настъпване на съответния риск.
Проявява се в солидарност между поколенията на
основата на участието им в системата (между трудоспособно население, което участва в приходната част и население в надтрудоспособна възраст,
което потребява и участва в разходната част) и в
солидарност в рамките на едно поколение (между трудоспособни и временно нетрудоспособни,
между заети и безработни, между заети с по-високи и по-ниски доходи, между групи с по-висока степен и често проявление на риска и такива с
ниска степен или без проявление на риска);
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- еквивалентност (съответствие) и адекватност – на базата на законово регламентирани
правила за определяне на пенсионните плащания,
постигане на пряка връзка между техния размер и
осигурителния принос на лицата (продължителност на участие с осигурителни вноски и осигурителен доход, върху който те са плащани). Като
продължение на принципа на еквивалентността
осигурителните плащания трябва да гарантират
достатъчна степен на заместване на загубените
доходи от труд;
- автономност и самоуправление – означава
финансова, организационно-управленска обособеност на системата на пенсионното осигуряване
и възможност за самостоятелност при вземане на
решения, отнасящи се както до взаимоотношенията с останалите икономически и социални системи, така и до създаване на необходимите условия
и фактори – човешки, материални, финансови за
нейното функциониране;
- фондова организация – осъществява се
чрез юридически, финансово и счетоводно обособени, самостоятелни пенсионни фондове, в който
се внасят осигурителните вноски в определен за
този риск размер и от който се извършват пенсионните плащания при настъпване на съответния риск
- социален диалог – като отражение на същността на социалното осигуряване и необходимостта участниците в системата (работодатели
и работници), които формират фондовете на общественото осигуряване да участват в законовата
уредба, политиката и управлението на системата;
- самофинансиране – набиране на необходимите финансови средства чрез законово регламентираните източници – основно чрез внасяне на
осигурителни вноски за всеки един (или взаимно
свързани) осигурителни рискове от участниците в осигурителната система – работодатели, работници, самонаети, държавата (в качеството й на
осигурител за определени категории), както и от
други възможни, посочени в закона;
- плурализъм, многообразие, алтернативност, конкурентност на схемите и носителите – възможност за свободен избор на формата
на участие в осигурителната система при наличие на разнообразни допълнителни форми и комбинации от задължителни и доброволни схеми и
развитие на конкурентен пазар на осигурителни
продукти и схеми;

- преносимост, адаптиране, гъвкавост и
съгласуване на механизма с действащите международни норми и стандарти – преносимост
на пенсионни права при наличие на международни споразумения и регламенти и съобразяване и
спазване на съществуващите конвенции, препоръки и директиви;
- обществен контрол, държавно регулиране и надзор – конституиране на управителните и надзорните органи на двупартитна или трипартитна основа и създаване на специализирани
структури за осъществяване на държавно регулиране и надзор.
Пенсията като осигурително
плащане - видове
и характеристики
В етимологичен аспект „пенсия“ произтича
от латинската дума pensio – плащане.
Съществуват редица дефиниции на пенсията,
които акцентират на определени нейни същностни характеристики. По своя характер пенсията
представлява дългосрочно осигурително плащане с характер на заместващ доход, което цели да
замести загубения трудов доход при трайно намалена работоспособност или загубена работоспособност поради настъпване на рисковете старост,
инвалидност и смърт. В този аспект, както отбелязва проф.Йордан Христосков „пенсията представлява периодично плащане, което замества
загубения доход от труд при трайно загубена работоспособност поради общо заболяване, поради
трудова злополука и професионална болест или
при смърт на осигуреното лице“ 6.
Придобиването на право на пенсия е обвързано със задължението лицата през време на целия
си трудов живот да заделят определена част от трудовото си възнаграждение под формата на целева
осигурителна вноска, за да могат, при настъпване
на случаите старост и инвалидност да го получат
обратно съответно като пенсия за старост или инвалидна пенсия, а в случаите на тяхната смърт – от
техните наследници като наследствена пенсия. В
този аспект освен като заместващ трудовото възнаграждение доход, който се получава след пректратяване на трудовата дейност, пенсията може да
се разглежда и като отложено във времето плащане, което зависи от законовата уредба и личния финансов принос на лицето в пенсионната система.

Пенсията е дълготрайно периодично плащане, което може да бъде разглеждано според осъществения риск, в зависимост от основанието за
получаването му, в зависимост от бенефициента,
според срока, за който е отпусната и в зависимост
от вида на осигуряването.
Пенсията може да се дефинира като периодично плащане с характер на заместващ доход, изплащано пожизнено или за определен
срок, което се отпуска при настъпване на осигурителните случаи старост, инвалидност и
смърт на лицата, отговарящи на законовите
изисквания за придобиване на право на съответното плащане.
Основните характеристики на пенсиите
като осигурителен продукт могат да бъдат систематизирани в:
- техния дългосрочния характер – както за
придобиване на право, така и като период на получаване. Придобиването на право на пенсия изисква дълъг период на участие с осигурителни
вноски в законово регламентиран размер. Същевременно пенсията като престация е пожизнено
плащане, въпреки наличието на продукти с фиксиран срок на получаването;
- същността им на заместващ доход, който компенсира намалените или загубени доходи на лицето или неговото семейство – те трябва да осигуряват на хората достатъчен доход след
момента на тяхното пенсиониране, когато те не
получават трудово възнаграждение основно под
формата на работна заплата;
- връзката и зависимостта с платените
през периода на участието им в пенсионната система осигурителни вноски – формата и
размера на пенсионните продукти са функция от
осигурителния принос на лицето;
- характера на сигурно плащане, което се
гарантира от доставчика на пенсионния продукт – държавата (при държавното пенсионно
осигуряване) или пенсионноосигурителното дружество и пенсионния фонд (при допълнителното
капиталово пенсионно осигуряване);
- определянето им като плащане, което
трудно може да се прогнозира - от една страна, поради дългия период на участие в пенсионната система, и от друга страна, поради сериозното въздействие на други фактори - демографски,
икономически, институционални, които могат да
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въздействат по различен начин върху формиране
на равнището на пенсията;
- зависимостта от получаваните преди
пенсиониране доходи - размерът на пенсионното плащане е в пряка зависимост от получаваните
през целия трудов живот доходи, на базата на които се определят дължимите осигурителни вноски
и които участват във формулата за изчисляване на
пенсиите;
- наличието на ограничения за придобиване на право на тяхното получаване и за определяне на техния размер - възраст на придобиване
на право, определен осигурителен стаж, минимален и максимален размер (в държавната система);
право на изтегляне, инвестиционни инструменти
и ограничения на инвестиционната политика (в
капиталовата система);
- зависимостта от определени фактори –
демографски (раждаемост, смъртност, естествен
прираст, продължителност на живота, структура
на населението), икономически (равнище на доходи, заетост, инфлация), политически (модел на
системата, пенсионно законодателство, политически решения).

Посочените дефиниции на пенсията са
основание на базата на определени критерии
да бъдат разграничени следните видове:

- според риска, който покриват – пенсии за
старост; пенсии за инвалидност - поради общо
заболяване и поради трудова злополука и професионално заболяване; наследствени пенсии;
- според бенефициента – дали се получават
от самото осигурено лице или от неговите наследници (съпруг/а, деца, родители) – лични пенсии
и наследствени пенсии. Към личните пенсии се
отнасят пенсиите за старост, инвалидните пенсии
поради общо заболяване и инвалидните пенсии
поради трудова злополука и професионална болест. Наследствените пенсии се получават от наследниците на починало осигурено лице или починал пенсионер;
- според срока на плащането – пожизнени
и срочни. Пожизнени са пенсиите за старост, тази част от инвалидните пенсии, които са отпуснати за пожизнено определена трайна нетрудоспособност и наследствените пенсии за съпрузи и
родители на починали лица. Срочни са пенсиите,
които се отпускат за определено време. Такива са
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инвалидните пенсии – които се отпускат за срока
на инвалидността и наследствените пенсии за децата на починали лица - до навършване на определена възраст или за срока на обучение.
- според основанието за получаването им –
пенсии за трудова дейност и пенсии, несвързани
с трудова дейност. Пенсиите за трудова дейност
(контрибутивни пенсии) са свързани с участието в системата на пенсионното осигуряване и зависят от предварителното участие с вноски със
законово определен размер и периода на осигуряване. Пенсиите, несвързани с трудова дейност гражданскоинвалидни и военноинвалидни, социални и персонални пенсии се отпускат на лицата
без връзка с осигурителния им принос и като правило се финансират от държавния или общинските бюджети;
- според фонда, от който се изплащат –
пенсии, изплащани от държавното обществено
осигуряване; пенсии, изплащани от фондове за
допълнително задължително пенсионно осигуряване и пенсии, изплащани от фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Условия за придобиване на право
на пенсия
Като всяко осигурително плащане, което се
извършва при наличие на определени предпоставки и изпълнение на предварително дефинирани условия, и пенсионните плащания са обвързани със спазване на законово регламентирани
изисквания – възраст, предварителен осигурителен стаж, степен на загубена работоспособност,
родствена връзка и др.
Условията за придобиване на право на
пенсия са различни за различните видове пенсии, като общото между тях е настъпването на съответния риск. Общо е и условието за придобит
осигурителен стаж или започнало осигуряване.
1. Пенсиите за възраст (old age pensions) се
придобиват при навършване на определена, законово регламентирана възраст, след която се
наблюдава намаление на работоспособността на
лицата. За отделните страни тази възраст е различна, като може да бъде унифицирана или диференцирана за мъжете и за жените. В рамките на
ЕС на базата на приетите регламенти за унифициране на пенсионната възраст за мъжете и жените
се осъществява процес на постепенно изравнява-

не възрастта за придобиване на право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст за двата пола.
Възможно е определяне и на различна възраст,
на която се придобива право на пенсия и за различните категории труд или за различните професионални групи. Второто задължително условие
за придобиване на право на такава пенсия е наличието на определен брой години осигурителен
стаж. Възможни са решения (каквото се прилагаше в България в периода 2000-2011г.), при които
тези две условия да се обединят в общ показател
– така наречените пенсионни точки.
В повечето случаи, придобиването на право на
пенсия е свързано и с изискването за прекратяване
на активната трудова дейност и съответно прекратяване на осигуряването. Възможни са и режими
(каквато е ситуацията в България), при които посоченото условие не се прилага, като лицата могат
паралелно с получаването на пенсия да продължават да работят и получават трудово възнаграждение. В повечето страни се допуска и възможността
за по-ранно пенсиониране с намален (редуциран)
размер на пенсията, като намалението се свързва
с броя на годините предварително пенсиониране.
Получаване на пенсия в намален размер е предвидена и за лица, които не изпълняват изискванията за възраст и осигурителен стаж. Законово регламентирана в много страни е възможността и
за така нареченото отложено или по-късно пенсиониране, при което за всяка година работа след посочената в закона пенсионна възраст, размерът на
пенсията се увеличава с определен процент. Налице са и системи, които предвиждат придобиване на
право на т.нар. универсални или социални след навършване на определена възраст, без за това да се
изисква осигурителен стаж.
2. Инвалидни пенсии за общо заболяване
се придобиват след установяване от медицинските
органи на трайно загубена или намалена работоспособност (пожизнено или за по-продължителен период от време) и определяне на степента като процент спрямо нормалната. Когато загубената
работоспособност е над определен процент (50 на
сто и повече), се счита, че осигуреното лице има
право на инвалидна пенсия, която да замести намалените или пропуснатите доходи от загубената работоспособност. И при тях се изисква минимален брой години осигурителен стаж, но много

по-малко в сравнение с пенсиите за осигурителен
стаж и възраст, като необходимият осигурителен
стаж зависи от възрастта на осигурения.
3. Инвалидни пенсии за трудова злополука или професионална болест – при тях трайната неработоспособност е резултат от настъпването
на този риск, като няма изискване за осигурителен
стаж и е достатъчно само лицето да е в трудови
правоотношения. В случаите на трайно загубена
или намалена работоспособност поради професионално заболяване е възможно съществуването
на причинно-следствена връзка между заболяването и упражняваната преди това професия.
4. Наследствени пенсии - при смърт на осигуреното лице преди придобиване на право на
пенсия, на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или
професионална болест, която починалият би получил. Ако починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена
от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и
възраст, ако това е по-благоприятно. Субектите
на правото на наследствената пенсия са децата,
преживелият съпруг/а и родителите. Правото на
наследствена пенсия е обвързано и с допълнителни изисквания към наследници - възраст, неработоспособност, невстъпване в нов брак, издръжка
от починалия и др.
При изчисляването на пенсионните задължения като бъдещ разход за държавата, пенсионните
дружества и фондовете, се използват статистически (актюерски) методи. Това е валидно особено
за функциониращите на капиталов принцип пенсионни системи, в които размера на пенсионнното е строго индивидуален и зависи пряко от размера на вноските, доходността от инвестиране на
средствата, утвърдените биометричните таблици,
техническия лихвен процент (лихвата, която се
прилага при изчисляване размера на пенсиите и
на пенсионните резерви ) и др. Актюерските методи се определят като съвкупност от методи и
правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции,
както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии.
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Пенсионни продукти
Като всяка една осигурителна система, която
предлага осигурителни продукти, съобразени със
спецификата на съответния осигурителен риск, и
пенсионната система е създадена и функционира, за да предоставя пенсионни продукти – пенсии за старост, инвалидни и наследствени пенсии
на лицата, отговарящи на законовите изисквания
и придобили право на получаване при настъпване
на рисковете старост, инвалидност и смърт.
Продуктите до голяма степен зависят от изискванията и ограниченията, които се поставят от
законовата уредба и отразяват политиката на държавата да осигури защита на хората в пенсионна
възраст и стремежът на отделните лица за сигурност.
Пенсиите като продукт на пенсионната система до голяма степен зависят от изискванията
и ограниченията, които се поставят от законовата уредба и отразяват политиката на държавата да
осигури защита на хората в пенсионна възраст и
стремежът на отделните лица за сигурност. Едновременно с това те следва да отговарят на потребностите на хората от социална защита и сигурност при настъпването на рисковете, водещи до
неблагоприятни последици за доходите, заетостта, здравето и семейното им състояние.
Пенсиите като продукт на осигурителната
система, които се предоставят на бенефициентите, придобили съответни права, зависят от осигурителния им принос и индивидуалните им характеристики.
Правата на лицата върху пенсионните продукти зависят от техния осигурителен принос и от
индивидуалните им характеристики като възраст,
здравословно състояние, семейно положение. За
да придобият право на пенсионни продукти, осигурените лица следва да имат изискващия се осигурителен принос чрез участие в пенсионни схеми – задължителни или доброволни.
Първото основно различие се отнася до това, дали пенсионните продукти се предоставят
от държавната пенсионна система или от капиталовата система на допълнителното пенсионно
осигуряване, като в първия случай те имат задължителен характер, докато във втория случай съществува възможност за избор.
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Според субекта, за когото са предназначени,
пенсионните продукти могат да бъдат индивидуални и семейни, лични и наследствени.
В зависимост от осигурителния риск, за
покриването на който се изплащат – за старост,
инвалидни и наследствени.
Според проф.Йордан Христосков 7 многообразието от пенсионни продукти може да се сведе
до две основни групи:
1. Пенсионни продукти без споделяне на риска, към които спадат:
• схеми с еднократно изтегляне на натрупаната сума – когато цялата сума се получава
наведнъж, с което индивидуалната партида се
закрива;
• схеми с програмирано изтегляне – при които натрупаната сума се получава като срочна пенсия, като размерът на пенсията зависи
от натрупаните средства в индивидуалната
партида, срока на програмираното изтегляне
и начислявания технически лихвен процент
върху остатъка по партидата;
• фиксирана сума за изплащане на наследниците и на други посочени в осигурителния
договор лица при смърт на член или пенсионер на фонда – като съчетание на предходните два варианта.
2. Пенсионни продукти със споделяне на
риска, към които спадат:
• чист пожизнен анюитет – когато натрупаните средства се изплащат като месечни плащания до края на живота, като размерът зависи от сумата по индивидуалната партида в
момента на пенсиониране, от биометричните
таблици за очакваната продължителност на
предстоящия живот на пенсионера и от техническия лихвен процент. В този случай при
ранна смърт преди заложения при изчисляването очакван период на получаване на наследниците не се изплащат никакви следства,
а те остават в общия пул;
• пожизнен анюитет със сигурен период или
сигурна сума- когато натрупаните средства се
изплащат като месечни плащания до края на
живота, но е предвиден сигурен период на получаване на пенсията или се гарантира получаването на сигурна сума от внесенат в общия
пенсионен пул при ранна смърт на пенсионера;

• общ и наследствен пожизнен анюитет –
при който месечните плащания на лицето и
на неговия съпруг/а са до края на живота им,
като размерът на пенсията може да се запази
в същия размер след смърта на единия съпруг
или да нарасне.
Специфичните характеристики на пенсионните продукти се проявяват в:
• дългосрочния им характер - като период на
внасяне на осигурителни вноски, на тяхното инвестиране и на периода на получаването;
• същността им на сигурно плащане, което
трябва да бъде гарантирано от държавата
чрез съответна институция – при задължителното разходопокривно осигуряване или
от администратора (доставчика) на пенсионния продукт - при капиталовото допълнително
осигуряване;
• необходимостта чрез тях да се осигури достатъчен доход в периода след пенсиониране като той следва да зависи и от внесените
като размер и продължителност осигурителни
вноски;
• дългосрочната зависимост от въздействието на определени фактори - демографски
(средна продължителност на живота), икономически (равнище на трудови и осигурителни доходи, състояние на финансовите пазари,
инфлация), социални (гарантирани минимални равнища) и др.;
• условията, при наличието на които лицата имат право на съответно пенсионно
плащане като възраст, осигурителен стаж, намалена трудоспособност, наследствени права;
• параметрите на неговото получаване –
срок за участие, срок на плащане, размер на
вноската, отчисляваните такси, форми на получаване, разпределяне на дохода от инвестиране и др.
• наличието на гаранции за определен размер
и на равнище на възвръщаемост на инвестициите;

• гъвкавост в избора на форми на покрити рискове, на видове плащания, на схеми и на администратори .
• Като една от най-важните обществени системи, за финансирането на която се отделя
преобладаващ и нарастващ във времето размер на публичните средства, развитието на
системата на пенсионното осигуряване неминуемо е свързано с нейното реформиране
и предприемането на стъпки, които да отговорят по-пълно на новите реалности и бъдещи предизвикателства. Това е система, в която чрез конкретните решения в каква посока
и как да се осъществи реформата, трябва да
постигне трудния баланс между позициите
на държавата да направи по-ефективно функционирането й в краткосрочен и дългосрочен аспект и личния интерес за персоналното участие в нейния солидарен и капиталов
компонент, без при това да се противопоставят интересите на настоящите пенсионери от
по-високи пенсии с финансово натоварване
на бъдещите поколения.

1 Уикипедия https://bg.wikipedia.org/wiki/%.
2 International Labor Office Social Security (Minimum
Standarts) Convention №102 Geneva; ILO 1952.
3 Векова, Л., Система на пенсионно осигуряване –
Първа част, УИ „П.Хилендарски”, Пловдив, 2020,
с. 15.
4 Георгиев, З. и Пл. Йорданов, Теория на социалното осигуряване, Свищов, АИ „Д. Ценов, 2004 г.,
с. 22-23, 34; Павлов, Н. и З. Георгиев, Организация
и управление на социалното осигуряване, „Торнадо-НВ“, София, 2001 г., с. 10, 217; Гочев, Г. Б. Манов, Социално осигуряване, „Тракия-М“, София,
2004 г., с. 43.
5 Векова, Л. Система на пенсионно осигуряване –
Първа част, УИ „П.Хилендарски”, Пловдив, 2020,
с. 16.
6 Христосков, Й., Социално осигуряване, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив., 2018 г. с. 65.
7 Христосков, Й., Социално осигуряване, Издателство на ВУЗФ, София, 2010 г. с. 86.

43

