
ПЕНСИИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА 

 

Към 31 декември 2011 г. броят на пенсионерите в България е 2 198 857, а броят на 

изплащаните пенсии – 2 676 233. 

 

 Пенсионерите, които получават повече от една пенсия са 477 376  като 450 162 от тях 

получават допълнителна  социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто. 

  

Приравнени на минималния размер за съответния вид са 478 270 пенсии за трудова 

дейност, а ограничени на  максималния размер от 700,00 лв. са 49 917 пенсии. 

 

От 1 септември 2011 г. беше увеличен размерът на добавката по чл. 84 от Кодекса за 

социално осигуряване (КСО) от 20 на 26,5 на сто от пенсията или сбора от пенсиите на 

починалия съпруг. Броят на вдовишките добавки в края на 2011 г. е  705 678, а средният им 

размер достигна 55,00 лв.  

 

Средномесечният брой на пенсионерите в България за 2011 г. е 2 199 585, а броят на 

изплащаните пенсии – 2 675 523. 

 

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2011 г. е 266,63 лв. 

Пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст са получавали средно  по  289,19 лв. 

месечно, а пенсионерите с пенсии за инвалидност поради общо заболяване средно  по   

198,46 лв. 

 

Средният месечен размер на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и 

професионална болест е 228,96 лв.  

 

Пенсионерите с пенсии, несвързани с трудова дейност, които са за сметка на 

републиканския бюджет са получавали средно по 139,15 лв. месечно. 

 

Минималните размери на пенсиите към 31 декември 2011 г. са както следва: 

 

 

Вид на пенсията Минимален 

размер  

лева 

1. Осигурителен стаж и възраст – чл.68 от КСО:  

    - по чл. 68 ал.1 (минимална пенсия за ОСВ) 136,08 

    - по чл. 68 ал. 3 (85% от мин.пенсия за ОСВ) 115,67 

2. Инвалидност поради трудова злополука 

    и професионална болест - чл.79 от КСО 

    при намалена работоспособност: 

 

    - над 90 на сто (125% от мин.пенсия за ОСВ) 170,10 

    - от 71 до  90 на сто (115% от мин.пенсия за ОСВ) 156,49 

    - от 50 до  70,99 на сто (100% от мин.пенсия за ОСВ) 136,08 

3.Инвалидност поради общо заболяване – чл.74 

    от КСО при намалена работоспособност: 

 

    - над 90 на сто (115% от мин.пенсия за ОСВ)  156,49 



    - от 71 до  90 на сто (105% от мин.пенсия за ОСВ) 142,88 

    - от 50 до  70,99 на сто (85% от мин.пенсия за ОСВ) 115,67 

4.Наследствени пенсии – чл.81 от КСО 

    (75% от мин.пенсия за ОСВ) 

 

102,06 

5. Военна инвалидност – чл.85 от КСО  

 а/редници и сержанти при намалена   

     работоспособност: 

 

    - над 90 на сто (150% от соц. пенсия за старост) 151,29 

    - от 71 до  90 на сто (140% от соц. пенсия за старост) 141,20 

    - от 50 до  70,99 на сто (115% от соц. пенсия за старост) 115,99 

 б/ офицери при намалена работоспособност:  

    - над 90 на сто (160% от соц. пенсия за старост) 161,38 

    - от 71 до  90 на сто (150% от соц. пенсия за старост) 151,29 

    - от 50 до  70,99 на сто (120% от соц. пенсия за старост) 121,03 

6.Гражданска инвалидност – чл.87 от КСО 

     при намалена работоспособност: 

 

    - над 90 на сто (150% от соц. пенсия за старост) 151,29 

    - от 71 до  90 на сто (140% от соц. пенсия за старост) 141,20 

    - от 50 до  70,99 на сто (115% от соц. пенсия за старост) 115,99 

 

 Социалната пенсия за старост е в размер 100,86 лв. 

 Социалната пенсия за инвалидност по чл. 90 от КСО за лицата с намалена 

работоспособност над 90% е 121,03 лв. (120% от 100,86 лв.), а за лицата с намалена 

работоспособност от 71% до 90% - 110,95 лв. (110% от 100,86 лв.). 

 Добавката за чужда помощ по чл.103 КСО е 75,65 лв. (75% от 100,86 лв.). 

 Добавката по Указ N 1611/85 г. се изплаща в размер на 50,43 лв. (50% от 100,86 лв.). 

 Добавката към пенсиите на ветераните от войните е  100,86 лв. 

 

         За изплащането на пенсиите през 2011 г. са изразходвани общо 7 130,7 млн.лв., от които 

7 091,4 млн.лв. за пенсии и добавки към тях и 39,3 млн.лв. за пощенска такса и ДДС.  


