
ПЕНСИИТЕ В КРАЯ НА 2012 ГОДИНА 
 
 

Броят на пенсионерите в България към 31 декември  2012 г. е 2 208 446, а броят на 
изплащаните пенсии – 2 687 012. Към 31 декември броят на пенсионерите, които получават 
лична пенсия са 2 083 587, а тези с наследствена – 124 859. 

  Пенсионерите, които получават повече от една пенсия са 478 566, като от тях 452 869 
получават социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто. 

Броят на пенсионерите, получаващи само една пенсия на минимален размер за 
съответния вид, са 526 777, а броят на пенсионерите, получаващи една или повече пенсии, 
ограничени на  максималния размер от 700,00 лв. са  53 157.  

Средномесечният брой на пенсионерите в България за 2012 г. е 2 217 642, а броят на 
изплащаните пенсии – 2 696 906. 

 
 
Броят на вдовишките добавки в края на 2012 г. е 718 346, а средният размер на 

вдовишката добавка е 54,97 лв. 
 От 1 януари 2012 г. добавките по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресираните лица /ЗПГРРЛ/ са преизчислени със средния размер на пенсията 
за осигурителен стаж и възраст за 2011 г.  -  289,19 лв. Броят на добавките към 31 декември 
2012 г. е 10 474, а средният размер на добавката е 68,29 лв. 
 Към 31 декември 2012 г. са изплатени 98 794 добавки за чужда помощ и 8 348 добавки за 
ветерани. Размерите на тези видове добавки са обвързани със социалната пенсия за старост (виж 
таблицата по-долу). 
 

 
 Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2012 г. е 271,21 лв.  
 Средният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2012 г. е  294,36 лв., с 
който от 1 януари 2013 г. ще се преизчислят добавките по чл. 9 от ЗПГРРЛ. 

Пенсионерите с пенсии за инвалидност поради общо заболяване получават средно  по  
201,60 лв. 

Пенсионерите с пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална 
болест е 232,57 лв.  

Пенсионерите с пенсии, несвързани с трудова дейност, които са за сметка на 
републиканския бюджет /РБ/ получават средно по 138,76 лв.  

 
 
На основание чл. 9 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 

2012 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юни 2012 г. е увеличена от 
136,08 на 145,00 лв. Минималните размери на пенсиите за трудова дейност, свързани с 
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, са както следва:  



Минимален
ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ размер 

от 01.06.2012 г.
1. Осигурителен стаж и възраст - чл. 68 от КСО
    - по чл. 68, ал.1 и 2  /минимална пенсия за ОСВ/ 145.00            
    - по чл. 68, ал. 3  / 85% от мин.пенсия за ОСВ/ 123.25             
2. Инвалидност поради общо заболяване  - чл. 74 от КСО
    при намалена работоспособност
    - над 90%  / 115% от мин.пенсия за ОСВ/ 166.75             
    - от 71 до 90% / 105% от мин.пенсия за ОСВ/ 152.25             
    - от 50 до 70.99%  / 85% от мин.пенсия за ОСВ/ 123.25             
3. Инвалидност поради трудова злополука
    и професионална болест - чл. 79 от КСО
    при намалена работоспособност
     - над 90%   / 125% от мин.пенсия за ОСВ/ 181.25             
     - от 71 до 90%  / 115% от мин.пенсия за ОСВ/ 166.75             
     - от 50 до 70.99%  / 100% от мин.пенсия за ОСВ/ 145.00             
4. Наследствени пенсии - чл. 81 от КСО                                   
/ 75% от мин.пенсия за ОСВ/ 108.75              

 
 Размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и добавките, свързани със 
социалната пенсия за старост към 31 декември 2012 г., са както следва:  

ПЕНСИИ И ДОБАВКИ от РБ

1. Социална пенсия за старост 100.86            
2. Социална пенсия за инвалидност при намалена 
    работоспособност
     - над 90%   / 120% от социалната за старост/ 121.03             
     - от 71 до 90%  / 110% от социалната за старост/ 110.95             
3. Военна инвалидност - чл. 85 от КСО
а/ редници и сержанти при намалена работоспособност
     - над 90%  / 150% от социалната за старост/ 151.29             
     - от 71 до 90%  / 140% от социалната за старост/ 141.20             
     - от 50 до 70.99%   / 115% от социалната за старост/ 115.99             
б/ офицери при намалена работоспособност
     - над 90%   / 160% от социалната за старост/ 161.38             
     - от 71 до 90%   / 150% от социалната за старост/ 151.29             
     - от 50 до 70.99%   / 120% от социалната за старост/ 121.03             
4. Гражданска инвалидност - чл. 87 от КСО
    при намалена работоспособност
     - над 90%   / 150% от социалната за старост/ 151.29             
     - от 71 до 90%  / 140% от социалната за старост/ 141.20             
     - от 50 до 70.99%   / 115% от социалната за старост/ 115.99             
5. Персонални пенсии - чл. 92 от КСО                                         
/ 90% от социалната за старост/ 90.77               
6. Добавка за чужда помощ  - чл. 103 от КСО                          
/ 75% от социалната за старост/ 75.65               
7. Добавка на ветераните от войните  - по Указ 1611                   
/50% от социалната за старост/ 50.43               
8. Добавка на ветераните от войните - по чл. 5 от ЗВВ                   
/ 100% от социалната за старост/ 100.86             

 Размер                  
от 01.07.2009 г. 

 
        

За изплащането на пенсиите през 2012 г. са изразходвани общо 7 255,1 млн.лв., от които 
7 217,3 млн.лв. за пенсии и 37,8 млн.лв. за пощенска такса и ДДС.  


