
Новоотпуснати пенсии през деветмесечието на 2015 г. 
             

През деветмесечието на 2015 г.  броят на  пенсиониралите се лица е 83 241, със        
7 841 (10,4%) по-висок спрямо същия период  на  2014 г. Лични пенсии са получили 74 626 
пенсионера, (с 5 717 - 8,3% повече спрямо същия период  на  2014 г.), а наследствени –       
8 615, (с 2 124 – 32,7% повече спрямо същия период  на  2014 г.).  

Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 45 641 лица или на 
61,2% от всички пенсионирали се с лични пенсии. Спрямо същия период на  2014 г. има 
увеличение на този брой с 5 964 (15,0%). От пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии 
за осигурителен стаж и възраст, 23 329 (51,1%) са със смесен осигурителен стаж (с 1 783 
или 8,3% повече от деветмесечието на  2014 г.), 22 219 (48,7%) лица са полагали труд при 
условията на трета категория (с 4 187 или 23,2% повече от деветмесечието на  2014 г.) и 86 
(0,2%) лица са работили при условията на  първа и втора категория труд (с 9 или 9,5% по-
малко в сравнение с деветмесечието  на  2014 г.).  

Пенсиите, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО са 2 176 (2,9% от всички 
новоотпуснати лични първи пенсии), което е с 40 (1,9%) повече в сравнение с отпуснатите 
през същия период на 2014 г.            

През деветмесечието на 2015 г. 23 620 (с 447 или 1,9 % по – малко в сравнение със 
същия период на 2014 г.) лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо 
заболяване, като техния относителен дял в съвкупността  от  всички  новоотпуснати лични 
първи  пенсии е 31,6% (през деветмесечието на 2014 г. техният дял е 34,9 %).  

През деветмесечието на 2015 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с 
трудова дейност” са отпуснати  на 3 122 лица - със 177 (6,0%) повече в сравнение със 
същия период на предходната  година. Социалните пенсии за инвалидност са 2 652 
(увеличение  със 103 (4,0%) спрямо същия период на 2014 г.) и заемат най-голям дял от 
новоотпуснатите от този фонд лични пенсии - 84,9% (през деветмесечието на 2014 г. са 
били  86,5%). От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати още: 4 
пенсии за военна инвалидност, като през деветмесечието на предходната година са били 
отпуснати с една по-малко, 166 персонални пенсии - с 38 (29,7%) повече отколкото 
отпуснатите през деветмесечието на предходната година  и 300 социални пенсии за 
старост, които са с 36      ( 13,6%) повече спрямо същия период на предходната година.  

Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради трудова 
злополука и професионална болест през деветмесечието на 2015 г.  са 67, което е със 17 
(20,2%) по-малко в сравнение със същия период на 2014 г. 
 
Разпределение на новоотпуснатите лични първи пенсии за деветмесечието на 2014 и  
2015 г. 

         

23 620

39 677

45 641

2 
13

6
2 

17
6

3 
02

9
3 

18
9

24 067

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

Инвалидност поради общо заболяване Осигурителен стаж и възраст чл. 68 от КСО

Осигурителен стаж и възраст чл. 69 от КСО Други видове пенсии

 


