
НОВООТПУСНАТИТЕ ПЕНСИИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО 
ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 г. 

 
 

През първото полугодие на 2020 г.  общият брой на  пенсиониралите се лица с пенсии 
от държавното обществено осигуряване е 39 519, с  6 755 (14,6%) по-малко спрямо първото 
полугодие на 2019 г.1 Лични пенсии са получили 34 292 пенсионери, с 5 748 (14,4%) по-
малко спрямо първото полугодие на предходната година, а наследствени пенсии са 
получили 5 227  лица, с  1 007 (16,2%) по-малко спрямо първото полугодие на 2019 г.  
 Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 21 681 лица или на 
63,2% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през първото полугодие на 2019 г. този 
процент е бил 63,9%). Спрямо първото полугодие на 2019 г. има намаление в броя на 
новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст с 3 922 (15,3%).  

Пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл.68, ал. 1-2 от КСО  през 
първото полугодие на 2020 г., са 11 158 или 51,5% от пенсионерите с новоотпуснати лични 
пенсии за осигурителен стаж и възраст (през първото полугодие на 2019 г. техният дял е 
бил 51,2%). Броят им през първото полугодие на тази година е с 1 950 (14,9%) по-нисък от 
броя на отпуснатите през първото полугодие на 2019 г. Броят на пенсионерите с лични 
пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, 
ал.3) през първото полугодие на 2020 г. е 4 710 (с 375 или  със 7,4% по-нисък  от полугодието 
на 2019 г.),  а средният им осигурителен стаж е 23,0 години. 

През първото полугодие на 2020 г. броят на новите пенсионери с пенсии, отпуснати 
при условията на чл.68а  от КСО (пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер, 
отпуснати до една година преди достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1), е 2 391, с 
недостигащи средно 10,1 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. 
Техният дял е 11,0 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен 
стаж и възраст (12,4 % през полугодието  на 2019 г), а броят им е със 796 (25,0%) по-нисък 
в сравнение с първото полугодие на предходната година. 

 Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО, е  
269 или 1,2% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този 
брой е със 195 (42,0%) по-нисък в сравнение с броя на отпуснатите през първото полугодие 
на 2019 г. пенсии от същия вид (464).           

През първото полугодие на 2020 г. на 7 лица са отпуснати пенсии по чл.69а от КСО, 
което е с 3 по-малко в сравнение с първото полугодие на 2019 г. 

През първото полугодие на 2020 г. пенсионерите с пенсии, отпуснати по чл.69б от 
КСО (пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа 
и втора категория труд), са 3 146. Броят им е намалял с 603 (16,1%) спрямо първото 
полугодие на предходната година. Техният дял е 14,5 на сто от пенсионерите с 
новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (първо полугодие на 2019 г. – 
14,6%).  

През първото полугодие на 2020 г. 10 867 лица са получили лични пенсии за 
инвалидност поради общо заболяване, като техният относителен дял в съвкупността  от  
всички  новоотпуснати лични първи  пенсии е 31,7%. През същия период на 2019 г. техният 
дял е бил 31,0 %. Спрямо предходната година има намаление на броя им с 1 553 (12,5%).  

Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради 
трудова злополука и професионална болест през първото полугодие на 2020 г.  са  27, 
което е с 8 (22,9%) по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. 

                                                 
1 Данните се отнасят за пенсиите, за които са издадени разпореждания за отпускане в разглеждания период, 
без значение на началната дата на отпускане на пенсията. Поради тази причина, броят на новоотпуснатите 
пенсии за периода е по-голям от броя на пенсиите, отпуснати с начална дата от същия период. 



През първото полугодие на 2020 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с 
трудова дейност”, които са за сметка на държавния бюджет, са отпуснати на 1 717 лица, с 
265 (13,4%) по-малко в сравнение със същия период на 2019  година. Новоотпуснатите 
социални пенсии за инвалидност са 1 424. Те заемат най-голям дял – 82,9% от 
новоотпуснатите от този фонд лични пенсии. Спрямо   първото полугодие на 2019 г. броят 
им е намалял с 242 или 14,5%. От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са 
отпуснати още: 4 пенсии за военна инвалидност, 3 персонални пенсии2, или с 26 ( 89,7%) 
по-малко от същия период на миналата година и 286 социални пенсии за старост, които са 
с 3 ( 1,1%) повече от първото полугодие на 2019 г.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Съгласно извършените изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), 

обнародвани в ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г. и свързаните с тях промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж (ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), считано от 01.01.2019 г. децата без право на наследствена пенсия от 
починал родител нямат право на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а 
Министерският съвет на Република България съответно няма правомощие да отпуска персонални пенсии на 
тази категория лица, тъй като е отменена точка 1 на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж.  
. 



Таблица.1 Брой пенсионери с новоотпуснати пенсии, 2017 – I полугодие 2020 г. 
 

Вид на пенсията 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
I-во полугод. 

2020 г. 

I. Лични пенсии - общо (1+2+3+4) 83 541 82 247 76 919 34 292

1. Осигурителен стаж и възраст, в т.ч. 53 688 51 840 50 528 21 681

       чл.68, ал.1 и 2 от КСО 30 573 28 303 26 176 11 158

       чл.68, ал.3 от КСО 11 142 11 376 10 985 4 710

       чл.68а 2 612 3 612 5 317 2 391

       чл.69 1 861 811 869 269

       чл.69а 12 10 21 7

       чл.69б 7 488 7 728 7 160 3 146

2. Инвалидност поради общо заболяване 25 638 25 905 22 472 10 867

3. Трудова злополука и професионална болест 84 97 72 27

4. Пенсии, несвързани с трудова дейност 4 131 4 405 3 847 1 717

II. Наследствени пенсии 14 096 13 287 12 945 5 227

III. ОБЩО (I+II) 97 637 95 534 89 864 39 519

 


