
Новоотпуснати пенсии през първото полугодие на 2018 г. 

             

През първото полугодие на 2018 г. броят на  пенсиониралите се лица е 46 461, с 3 933  

(7,8%) по-нисък спрямо същия период на 2017 г. Лични пенсии са получили 40 130 

пенсионери, (с 3 106 - 7,2% по-малко спрямо същия период  на  2017 г.), а наследствени –    

6 331, (с 827 – 11,6% по-малко спрямо същия период на 2017 г.).  

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

са отпуснати на 23 937 лица или на 59,6% от всички пенсионирали се с лични пенсии (за 

сравнение този процент е бил 60,8% през първото полугодие на 2017 г.). Спрямо първото 

полугодие на 2017 г. има намаление на този брой с 2 358 (9,0%).  

Пенсионери с отпуснати пенсии при условията на чл.68 от КСО са 18 151 или 75,8% 

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

първото полугодие на 2017 г. този процент е бил 76,4 на сто). Спрямо първото полугодие на 

миналата година има намаление на броя им с 1942 (9,7%). 

През първото полугодие на 2018 г. пенсионерите с отпуснати при условията на чл.68а  

от КСО (пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер) пенсии са 1 499, а 

недостигаща възраст е средно 10,5 месеца.  Спрямо първото полугодие на миналата година 

има увеличение на броя им с 237 (18,8%). Техният дял е 6,3 на сто от пенсионерите с 

новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (през първото полугодие на 

2017 г. този процент е бил 4,8 на сто) .  

През първото полугодие на 2018 г. 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 3 795, с 51 (1,3%) по-малко спрямо първото полугодие на 2017г. Техният 

дял е 15,9 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и 

възраст (за сравнение този процент е бил 14,6 на сто за същия период през миналата година).  

Пенсионерите с отпуснати при условията на чл. 69 от КСО пенсии са 492 или 2,1% 

от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този брой е около 

2,2 пъти по-малък в сравнение с броя през първото полугодие на 2017 г. (1 094).           

През първото полугодие на 2018 г. 13 906 лица са получили лични пенсии за 

инвалидност поради общо заболяване, като техният относителен дял от всички  

новоотпуснати лични първи  пенсии е 34,7%. През същия период на 2017 г. техният дял е 

бил 34,0 %. Спрямо първото полугодие на миналата година има намаление на броя им със 

777 (5,3%). 

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

2 241 лица, като техният брой се е увеличил с 23 (1,0%) в сравнение със същия период на 

предходната  година. Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 1 833, като 

техният брой се е увеличил с 46 (2,6%) спрямо същия период на 2017 г.. Те заемат най-голям 

дял (81,8%) от новоотпуснатите от този фонд лични пенсии.  От фонд „Пенсии, несвързани 

с трудова дейност” са отпуснати още 2 пенсии за военна инвалидност, 126 персонални 

пенсии (31,9% намаление) и 280 социални пенсии за старост (15,7% увеличение).  

Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради трудова 

злополука и професионална болест през първото полугодие  на 2018 г. са 46, с 6 повече от 

броя им през предходната година. 

Вторите социални пенсии за инвалидност, които от началото на 2015 г. не се отпускат 

вече, към 30 юни 2018 г. са 353 003 и са намалели с 33 119 (8,6%) спрямо състоянието им 

към 30 юни 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разпределение на новоотпуснатите лични първи пенсии за първото полугодие на 2018 г. и  

2017 г. 

         

 
 

Дирекция „АПП” 
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