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УКАЗАНИЕ 
 

ОТНОСНО:    определяне на нов минимален размер на пенсията за осигурителен 
стаж и възраст, съгласно чл. 9 от Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2012 г. 

 
 
I 

 
С член 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. /ДВ, 

бр. 100 от 20.12.2011 г./, се определя минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и 
възраст за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. – 145 лв. 
  

Минималните размери на личните пенсии за трудова дейност от 1 юни 2012 г. до 31 
декември 2012 г. са както следва: 
 

а/ лична пенсия за осигурителен стаж и възраст – чл. 68 КСО / VID – 02, 09, 32, 42, 
52, 53 и 62/: 

по чл. 68, ал. 1-2             –       145,00 лв. 
по чл. 68, ал. 3                 –       123,25 лв. /85 % от 145,00 лв./; 

 
б/ лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална 

болест – чл. 79 КСО / VID – 00, 10, 30 и 50/ при намалена  работоспособност (н.р.): 
 

над 90 на сто н.р.              –      181,25 лв. /125 % от 145,00 лв./; 
от 71 до 90      на сто н.р. –      166,75 лв. /115 % от 145,00  лв./; 
от 50 до 70,99 на сто н.р. –      145,00 лв. /100 % от 145,00 лв./; 

 
в/ лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване –  чл. 74 КСО / VID – 01, 

11, 31 и 51/ при намалена  работоспособност (н.р.): 
над 90 на сто н.р.              –      166,75 лв. /115 % от 145,00 лв./; 
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от 71 до 90      на сто н.р. –      152,25 лв. /105 % от 145,00 лв./; 
от 50 до 70,99 на сто н.р. –      123,25 лв. /  85 % от 145,00  лв./; 

 
г/ наследствена пенсия по чл. 81, ал. 2КСО: 
75 % от 145,00 лв. – 108,75 лв. 

 
Пенсиите от изброените видове, чиито размери към 31 май 2012 г. са по-ниски от 

новите минимални размери се приравняват на тези размери от 1 юни 2012 г. 
Пенсиите за гражданска инвалидност и военна инвалидност /VID – 34 и 38/, които са 

изчислени от трудово възнаграждение и размерите им са определени като за пенсия за 
трудова злополука или професионална болест, но са под минималните размери по чл. 79, ал. 
2 КСО се приравняват на тези размери.  
 

II 
 
 

ГД “ИС” ще извърши автоматично определянето на новите минимални размери на 
пенсиите и добавките по чл. 84 КСО от пенсии за трудова дейност, на пенсиите несвързани с 
трудова дейност, когато са определени като за пенсия за трудова злополука или 
професионална болест и на наследствените пенсии, включително и на пенсиите по 
международен договор, считано от 1 юни 2012 г. За новите размери на пенсиите ще бъдат 
изготвени разпореждания в един екземпляр – по ЕГН, за прилагане в пенсионните преписки. 
Във връзка с Решение № 5.1, Протокол № 5 от 5 април 2012 г. на Надзорния съвет на НОИ, 
за новите минимални размери на пенсиите/добавките по чл. 84 КСО няма да бъдат изготвяни 
и изпращани разпореждания на лицата. Същите ще се връчват при поискване от 
пенсионерите в съответното ТП на НОИ по адрес на получаване на пенсията, съответно от   
Д “ЕРМД”.  В случаи на обжалване, срокът по чл. 117, ал. 2, съответно чл. 117, ал. 4 КСО 
започва да тече от датата на която е връчено разпореждането на лицето. 

Изплащането на новите минимални размери ще се извърши с ведомост обр. 7 за месец 
юни 2012 г. Същата ще бъде изготвена в два екземпляра. Новите размери на пенсиите ще 
бъдат отразени в спомагателна таблица обр. 4А в раздел “Изменени”.   

Документите за изплащане на пенсиите за юни 2012 г. ще бъдат изготвени от ГД “ИС” 
и изпратени на РУСО най–късно до 22.05.2012 г. Ведомост обр. 7 заедно с другите  
документи за месеца следва да бъдат изпратени на пощенските станции най–късно до 
31.05.2012 г. 
 
 


