
Новоотпуснати пенсии през първото полугодие на 2016 г. 
             

През първото полугодие на 2016 г.  броят на  пенсиониралите се лица е 56 488, с 
903  (1,6%) по-висок спрямо същия период  на  2015 г. Лични пенсии са получили 47 563 
пенсионера, (с 2 574 - 5,1% по-малко спрямо същия период  на  2015 г.), а наследствени –
8925, (с 3 477 – 63,8% повече спрямо същия период  на  2015 г.).  

Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 25 665 лица или на 
54,0% от всички пенсионирали се с лични пенсии. Спрямо същия период на  2015 г. има 
намаление на този брой с 5 292 (17,1%). От пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии 
за осигурителен стаж и възраст, 12 590 (49,1%) са със смесен осигурителен стаж (с 3 728 
или 22,9% по-малко от I - вото полугодие на  2015 г.), 13 040 (50,8%) лица са полагали 
труд при условията на трета категория (с 1 536 или 10,5% по-малко от I - вото полугодие 
на  2015 г.) и 35 (0,1%) лица са работили при условията на  първа и втора категория труд (с 
22 или 38,6% по-малко в сравнение с I - вото полугодие на  2015 г.).  

Пенсиите, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО са 5 684 (12,0% от всички 
новоотпуснати лични първи пенсии), което е с 3 911 (3,2 пъти) повече в сравнение с 
отпуснатите през същия период на 2015 г.            

През първото полугодие на 2016 г. 13 954 (с 1 416 или 9,2 % по – малко в сравнение 
със същия период на 2015 г.) лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо 
заболяване, като техния относителен дял в съвкупността  от  всички  новоотпуснати лични 
първи  пенсии е 29,3% (през първото полугодие на 2015 г. техният дял е 30,7 %).  

През първото полугодие на 2016 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с 
трудова дейност” са отпуснати  на 2 214 лица - с 223 (11,2%) повече в сравнение със същия 
период на предходната  година. Социалните пенсии за инвалидност са 1 846 (увеличение  
със 148 (8,7%) спрямо същия период на 2015 г.) и заемат най-голям дял от 
новоотпуснатите от този фонд лични пенсии - 83,4% (през първото полугодие на 2015 г. са 
били  85,3%). От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати още: 3 
пенсии за военна инвалидност, като през първото полугодие на предходната година са 
били отпуснати също 3 пенсии, 142 персонални пенсии с 45 (46,4%) повече отколкото 
отпуснатите през първото полугодие на предходната година  и 223 социални пенсии за 
старост, които са с 30 ( 15,5%) повече спрямо същия период на предходната година.  

Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради трудова 
злополука и професионална болест през първото полугодие на 2016 г.  са 46, колкото е 
броят им през предходната година. 
 
Разпределение на новоотпуснатите лични първи пенсии за първото полугодие на 2015 и  
2016 г. 
         

 


