
Възрастните хора в държавното обществено осигуряване 

През 2017 г., всеки месец държавното обществено осигуряване е изплащало пенсия, парично обезщетение при 

временна неработоспособност и трудоустрояване, за майчинство или за безработица средно над 1,5 млн. души над 64-

годишна възраст. Над 99% от тези лица са били пенсионери. 

Разходите за пенсии, обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване, за майчинство и за 

безработица, изплатени на лица над 64-годишна възраст, през 2017 г. възлизат на над 6,3 млрд. лв.1 Това се равнява 

приблизително на 6,5% от брутния вътрешен продукт (по текущи цени) на България за същата година.  

 

 

 

…през 2017 г., всеки шести получател 

на пенсия или обезщетение от ДОО е 

бил над 64-годишна възраст… 

 

 

…лицата над 64 г. заемат най-голям 

дял в групата на пенсионерите…  

 

 

…за сметка на това, делът на хората 

над 64 г. сред получателите на 

краткосрочни обезщетения е нисък – 

между 0,2% (обезщетения за 

майчинство) и 3,6% (обезщетения за 

временна неработоспособност и 

трудоустрояване)… 

 

 

 

                                                           
1 Данните се отнасят за разходите на начислена основа. Данните за пенсиите включват сумата от изплащаните пенсии и добавките към тях, но без 

еднократните суми (т.нар. „Великденски“ и „Коледни“ добавки).  



 

 
 

 

 

…Като цяло, възрастните жени 

преобладават в общия брой на 

получателите на пенсии и парични 

обезщетения от държавното 

обществено осигуряване. Това се дължи 

на по-големия им брой в групата на 

пенсионерите и получателите на 

обезщетения за майчинство… 

 

…Мъжете над 64-годишна възраст 

имат по-голям дял в групата на 

получателите на обезщетения при 

временна неработоспособност и 

трудоустрояване и безработица, което 

отразява факта, че повече мъже 

остават на икономически активни в по-

късна възраст… 

  



 
 

 

 

…6 от всеки 10 лева, изплащани от 

държавното обществено осигуряване за 

пенсии и краткосрочни обезщетения, са 

за лица над 64-годишна възраст… 

 

…Делът на разхода за пенсии за лицата 

над 64 г. възлиза на 71 от общия разход 

за пенсии… 

 

…За паричните обезщетения при 

временна неработоспособност и 

трудоустрояване, майчинство и 

безработица, разходът за плащания към 

лица над 64-годишна възраст е нисък, 

което отразява малкия дял на лицата 

от тази възрастова група в общия брой 

на получателите… 

 


