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ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2021 г. 

 

 

През 2021 г.  общият брой на  пенсиониралите се лица с пенсии от държавното 

обществено осигуряване е 88 264, с  3 291 (3,9%) повече спрямо 2020 г.1 Лични пенсии са 

получили 72 936 пенсионери, с 52 (0,1%) повече спрямо предходната година, а 

наследствени пенсии са получили 15 328  лица, с  3 239 (26,8%) повече спрямо 2020 г.  

 Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 48 358 лица или на 

66,3% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през 2020 г. този процент е бил 65,1%). 

Спрямо 2020 г. има увеличение в броя на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и 

възраст с 896 (1,9%).  

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

2021 г., са 24 512 или 50,7% от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен 

стаж и възраст (през 2020 г. техният дял е бил 52,8%). Броят им през тази година е с 550 

(2,2%) по-нисък от броя на отпуснатите през 2020 г. Броят на пенсионерите с лични пенсии 

за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 

2021 г. е 11 294 (с 1 185 или  с 11,7% по-висок  от 2020 г.),  а средният им осигурителен стаж 

е 22,8 години. 

През 2021 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 5 894, с недостигащи средно 

10,5 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Техният дял е 12,2 на сто 

от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (11,2 % през 

2020 г). Има увеличение в броя им през 2021 г. спрямо 2020 г. с 577 (10,9 на сто). 

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

575 или 1,2% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този 

брой е с 26 (4,7%) по-висок в сравнение с броя на отпуснатите през 2020 г. пенсии от същия 

вид (549).           

През 2021 г. на 14 лица са отпуснати пенсии по чл.69а от КСО, което е с 3 пенсии 

повече в сравнение с 2020 г. 

През 2021 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 6 069. Броят им е намалял с 345 (5,4%) спрямо предходната година. Техният дял е 12,6 

на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (2020 

г. – 13,5%).  

През 2021 г. 20 754 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо 

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

първи  пенсии е 28,5%. През 2020 г. техният дял е бил 29,7 %. Спрямо предходната година 

има намаление на броя им с 880 (4,1%).  

Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради 

трудова злополука и професионална болест през 2021 г.  са  66, което е с 7 (11,9%) повече 

в сравнение с 2020 г. 

През 2021 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, които 

са за сметка на държавния бюджет, са отпуснати на 3 758 лица, с 29 (0,8%) повече в 

сравнение с 2020  година. Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 2 797. Те 

заемат най-голям дял – 74,4% от новоотпуснатите от този фонд лични пенсии. Спрямо   2020 

                                                 
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. 



г. броят им е намалял със 168 или 5,7%. От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” 

са отпуснати още: 2 пенсии за военна инвалидност, 11 персонални пенсии2, или с 4 ( 57,1%) 

повече от миналата година и 948 социални пенсии за старост, които са със 197 ( 26,2%) 

повече от 2020 г.  

 

 

 

 
 

Таблица.1 Брой пенсионери с новоотпуснати пенсии, 2018 – 2021 г. 

 

Вид на пенсията 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

I. Лични пенсии - общо (1+2+3+4) 82 247 76 919 72 884 72 936 

1. Осигурителен стаж и възраст, в т.ч. 51 840 50 528 47 462 48 358 

       чл.68, ал.1 и 2 от КСО 28 303 26 176 25 062 24 512 

       чл.68, ал.3 от КСО 11 376 10 985 10 109 11 294 

       чл.68а 3 612 5 317 5 317 5 894 

       чл.69 811 869 549 575 

       чл.69а 10 21 11 14 

       чл.69б 7 728 7 160 6 414 6 069 

2. Инвалидност поради общо заболяване 25 905 22 472 21 634 20 754 

3. Трудова злополука и професионална болест 97 72 59 66 

4. Пенсии, несвързани с трудова дейност 4 405 3 847 3 729 3 758 

II. Наследствени пенсии 13 287 12 945 12 089 15 328 

III. ОБЩО (I+II) 95 534 89 864 84 973 88 264 

 

                                                 
2 Съгласно извършените изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), 

обнародвани в ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г. и свързаните с тях промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж (ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), считано от 01.01.2019 г. децата без право на наследствена пенсия от 

починал родител нямат право на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а 

Министерският съвет на Република България съответно няма правомощие да отпуска персонални пенсии на 

тази категория лица, тъй като е отменена точка 1 на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж.  

20 754

21 634

48 358

47 462

3824

3788

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

2021

2020

Разпределение на новоотпуснатите лични първи пенсии 
през 2020 г. и 2021 г.

Инвалидност общо заболяване Осигурителен стаж и възраст Други видове пенсии


