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ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2018 г. 

 

 

През 2018 г.  общият брой на  пенсиониралите се лица с пенсии от държавното 

обществено осигуряване е 95 534, с  2103 (2,2%) по-малко спрямо 2017 г.1 Лични пенсии са 

получили 82 247 пенсионери, с 1 294 (1,5%) по-малко спрямо предходната година, а 

наследствени пенсии са получили 13 287  лица, с  809 (5,7%) по-малко спрямо 2017 г.  

 Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 51 840 лица или на 

63,0% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през 2017 г.този процент е бил 64,3%). 

Спрямо 2017 г. има намаление в броя на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и 

възраст с 1 848 (3,4%).  

Пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл.68, ал. 1-2 от КСО  през 

2018 г., са 28 303 или 54,6% от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за 

осигурителен стаж и възраст (през 2017 г. техният дял е бил 56,9%). Броят им през тази 

година е с 2 270 (7,4%) по-нисък от броя на отпуснатите през 2017 г. Броят на пенсионерите 

с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж 

и възраст (чл.68, ал.3) през 2018 г. е 11 376 (с 234 или  с 2,1% по-висок  от 2017 г.),  със 

среден осигурителен стаж 23,14 г. 

През 2018 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 3612, с недостигащи средно 

10,66 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Техният дял е 7,0 на сто 

от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (4,9 % през 

2017 г), а броят им е с 1000 (38,3%) по-висок в сравнение с предходната година. 

 Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО, е  

811 или 1,6% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този 

брой е с 1 050 (56,4%) по-нисък в сравнение с броя на отпуснатите през 2017 г. пенсии от 

същия вид (1 861).           

През 2018 г. са отпуснати на 10 лица пенсии по чл.69а от КСО -  с две пенсии повече 

в сравнение с 2017 г. 

През 2018 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 7728. Броят им се е увеличил с 240 (3,2%) спрямо предходната година. Техният дял е 14,9 

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

2017г. – 13,9%).  

През 2018 г. 25 905 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо 

заболяване, като техният относителен дял в съвкупността  от  всички  новоотпуснати лични 

първи  пенсии е 31,5%. През 2017 г. техният дял е бил 30,7 %. Спрямо предходната година 

има увеличение на броя им с 267 (1,0%).  

Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради 

трудова злополука и професионална болест през 2018 г.  са  97, което е с 13 (15,5%) 

повече в сравнение с 2017 г. 

През 2018 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, които 

са за сметка на държавния бюджет, са отпуснати на 4 405 лица, с 274 (6,6%) повече в 

сравнение с 2017  година. Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 3 504. Те 

заемат най-голям дял – 79,5% от новоотпуснатите от този фонд лични пенсии. Спрямо    

2017 г. броят им се е увеличил с 285 или 8,9%. От фонд „Пенсии, несвързани с трудова 

                                                 
1 От анализа са изключени пенсиите на учителите, отпуснати на основание чл. 69в от КСО, доколкото те се 

изплащат от Учителския пенсионен фонд.  



дейност” са отпуснати още: 3 пенсии за военна инвалидност, при отпуснати 4 пенсии през 

предходната година, 271 персонални пенсии, или с 80 ( 22,8%) по-малко от миналата година 

и 627 социални пенсии за старост, които са с 70 ( 12,6%) повече от 2017 г.  

 

 

Фигура.1 Разпределение на новоотпуснатите лични първи пенсии за 2017 и 2018 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Таблица.1 Брой пенсионери с новоотпуснати пенсии, 2015 -2018 г. 

 

Вид на пенсията 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

I. Лични пенсии - общо (1+2+3+4)        95 666         90 493        83 541        82 247  

1. Осигурителен стаж и възраст, в т.ч.        62 491         60 005        53 688        51 840  

       чл.68, ал.1 и 2 от КСО 47 695 32 174 30 573       28 303  

       чл.68, ал.3 от КСО        11 469         11 625        11 142        11 376  

       чл.68а   1 579 2 612         3 612  

       чл.69 3 312 6 693 1 861           811  

       чл.69а 15 10 12             10  

       чл.69б            7 924  7 488         7 728  

2. Инвалидност поради общо заболяване        29 113         26 322        25 638        25 905  

3. Трудова злополука и професионална болест              80               81              84              97  

4. Пенсии, несвързани с трудова дейност          3 982           4 085          4 131          4 405  

II. Наследствени пенсии        11 997         16 585        14 096        13 287  

III. ОБЩО (I+II)      107 663       107 078        97 637        95 534  
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