
НОВООТПУСНАТИТЕ ПЕНСИИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО 

ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. 

 

През първото тримесечие на 2019 г., броят на пенсиониралите се лица е 26 028, с  872 

(3,2%) по-малко спрямо същия период на 2018 г.1 Лични пенсии са получили 22 943 

пенсионери, с 565 (2,4%) по-малко спрямо първото тримесечие на 2018 г., а наследствени 

пенсии са получили 3 085  лица, с 307 (9,1%) по-малко от същия период на 2018 г.  

 Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (чл.68, чл.68а, чл.69а, чл.69б и чл.69 

от КСО) са отпуснати на 15 593 лица или на 68,0% от всички пенсионирали се с лични 

пенсии (за сравнение, този процент е бил 62,6 на сто през първото тримесечие на 2018 г.). 

Спрямо първото тримесечие на 2018 г. има увеличение на този брой с 874 (5,9%).  

Пенсионери с отпуснати пенсии при условията на чл.68, ал.1 и ал.2 са 7 805 или 

50,1% от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (през 

първото тримесечие на 2018 г. този процент е бил 57,5 на сто). Спрямо първото тримесечие 

на миналата година има намаление на броя им с 652 лица (7,7%). 

Пенсионери с пенсии, отпуснати при условията на чл.68, ал.3, са 3 164 или 20,3% от 

пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (през първото 

тримесечие на 2018 г. този процент е бил 19,1 на сто). Спрямо първото тримесечие на 

миналата година има увеличение на броя им с 349 лица (12,4%). 

През първото тримесечие на 2019 г., пенсионерите с пенсии, отпуснати при 

условията на чл.68а от КСО, са 2 169, а недостигащата възраст е средно 9,0 месеца.  Спрямо 

първото тримесечие на миналата година има увеличение на броя им с 1 262 лица (139,1%). 

Техният дял е 13,9 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен 

стаж и възраст (през първото тримесечие на 2018 г. този процент е бил 6,2 на сто) .  

Пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл.69б от КСО (пенсии от ДОО 

за ранно пенсиониране на лицата, работили първа и втора категория труд), са 2 190 лица, с 

41 пенсионери (1,8%) по-малко спрямо първото тримесечие на 2018г. Техният дял е 14,0 на 

сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (за 

сравнение този процент е бил 15,2 на сто за същия период през миналата година).  

През първото тримесечие на 2019 г. са отпуснати и 6 пенсии по чл.69а от КСО. 

Пенсионерите с отпуснати при условията на чл. 69 от КСО пенсии са 259 или 1,7% 

от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Те са с 50 (16,2%) 

по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. ( 309).           

През първото тримесечие на 2019 г. 6 344 лица са получили лични пенсии за 

инвалидност поради общо заболяване, като техният относителен дял в съвкупността  от  

всички пенсионери с новоотпуснати лични първи пенсии е 27,7%. През същия период на 

2018 г. техният дял е бил 32,5%. Спрямо първото тримесечие на миналата година има 

намаление на броя им с 1 301 (17,0%). 

Лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати на     

988 лица, като техният брой в сравнение със същия период на предходната година е намалял 

със 134 (11,9%). Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 831, със 103 (11,0%) 

по-малко спрямо първото тримесечие на 2018 г. Те заемат най-голям дял – 84,1% от 

новоотпуснатите лични пенсии от този фонд.  От фонд „Пенсии, несвързани с трудова 

дейност” са отпуснати още: 1 пенсия за военна инвалидност, 27 персонални пенсии и 129 

социални пенсии за старост.  

Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради трудова 

злополука и професионална болест през първото тримесечие на 2019 г.  са 18. 

 

 

 

 

 

                                                 
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.  



 

 
 

 


