РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОЕКТ!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 7.07.2000 г.; изм. и доп.,
бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 1 от 2.01.2001 г., доп., бр. 35 от 10.04.2001 г., изм.,
бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм.,
бр. 10 от 29.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в
сила от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 112
от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп.,
бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г.,
доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., доп., бр. 95 от
28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр.
114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2004 г., изм., бр. 21 от 16.03.2004
г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм. и доп., бр. 52 от
18.06.2004 г., в сила от 1.08.2004 г., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.,
бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от
1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 115
от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 38 от 3.05.2005 г., изм., бр.
39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.02.2006 г., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от
1.01.2007 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от
23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 104 от 27.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 17 от 24.02.2006 г.,
изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила
от 1.01.2008 г. (*) , изм. и доп., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от датата на
влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към
Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 57 от 14.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр.
59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 68
от 22.08.2006 г., попр., бр. 76 от 15.09.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в
сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от
1.01.2007 г., доп., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в
сила от 1.01.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от
1.11.2007 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 64 от 7.08.2007
г., бр. 77 от 25.09.2007 г., в сила от 1.10.2007 г., доп., бр. 97 от 23.11.2007 г., бр.
100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в
сила от 1.01.2008 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 33 от
28.03.2008 г.

§ 1. В чл. 104 се въвежда нова алинея 4, номерата на алинеи 4,
5, 6 и 7 на чл. 104 се увеличават с една единица и стават съответно:
ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 8, като текстът на чл. 104 придобива следния
вид:
Чл.104.(1) Министерският съвет определя кой труд към коя
категория се причислява съобразно характера и особените условия на
труд.
(2)(Доп.-ДВ, бр.1 от 2002г., изм., бр.67 от 2003г.) При
пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се
превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или
четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от
трета категория.
(3)(Изм.-ДВ, бр.64 от 2000г.) За работниците, инженернотехническите специалисти и ръководните служители до ръководител на
участък включително, заети на работа под земята в подземните
рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически
обекти, в тунелното и подземното минно строителство една година
осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години
осигурителен стаж от трета категория.
(4)(нова) Работници, специалисти и ръководни служители в
атомната енергетика, които са пряко заети с експлоатацията и
ремонта на съораженията в I-ви контур, извършват събиране,
преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и
отработено ядрено гориво, дефектоскописти, дозиметристи и
работници по дезактивация в I-ви контур една година
осигурителен стаж от първа категория се зачита за две години
осигурителен стаж от трета категория.
(5)(стара ал.4) Осигурителният стаж на лицата по чл.
69 се превръща, като три години действително изслужено време
се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.
(6)(стара ал.5) За лицата по чл. 69 от летателния състав на
реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния
състав една година действително изслужено време се зачита за три
години осигурителен стаж от трета категория.
(7)(стара ал.6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) За лицата по чл. 69 от
летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите,
служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и

на надводните кораби една година действително изслужено време се
зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.
(8)(стара ал.7) За лицата по чл. 69, които непосредствено участват
в бойни действия, във военно време, една година действително
изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета
категория.
§2. В §4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ПЗР на КСО се правят следните
изменения и допълнения:
§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 33 от 2008 г.) До 31
декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години
при условията на първа категория труд или 15 години при условията на
втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на
изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 , но не
по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа
категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора
категория труд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 33 от 2008 г.) До 31 декември 2010
г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж,
положен при условията на чл. 104, ал. 3 и ал. 4 (нова), могат да се
пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 , при условие че
имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за
мъжете и 47-годишна възраст за жените.
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2005 г., в сила от
1.01.2005 г., бр. 33 от 2008 г.) До 31 декември 2014 г. включително, ако
трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104,
ал. 3 и ал. 4 (нова), бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2
от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от
навършване на 45-годишна възраст, ако отговарят на условията по ал.
2.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2002 г.) В
случай, че лицата по ал. 1, 2 и 3 са упражнили правата си, набраните
средства в професионалния пенсионен фонд се прехвърлят във фонд
"Пенсии" на държавното обществено осигуряване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2005 г.) До 31 декември 2014 г. лицата, които
имат най-малко 10 години осигурителен стаж при условията на чл. 104,
ал. 3 и ал. 4 (нова) и на които е отпусната пенсия за трудова злополука
или професионална болест за намалена работоспособност над 70,99 на

сто във връзка с извършваната работа при тези условия, придобиват
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 45годишна възраст.
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МОТИВИ
към законопроект за изменение и допълнение нa
Кодекса за социално осигуряване

С Решения на правителството са спрени 1, 2, 3 и 4 блок на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД, а все още няма решение по финансирането на
приетата програма за отстраняване на социалните аспекти от спирането
на блоковете на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Единственият начин, който
може да реши отчасти проблема, е да се даде възможност персоналът,
който трябва да бъде съкращаван, да се пенсионира по-рано, както е
предвидена възможност в § 4, ал. 3 от Преходните и заключителните
разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, но за тази цел трябва
да се направят промени и в чл. 104. В противен случай персоналът от 1
до 4 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД остава на улицата, без да има за
това икономически или технически причини, а чисто политически.

Щом държавата взема политически решения, от които ще бъдат
засегнати работници, то трябва да поеме и отговорност за тези си
действия.
Добавянето на нова алинея в чл. 104 на Кодекса се налага от
обстоятелството, че една част от работниците имат стаж 15 и повече
години, но в следващите няколко години няма да придобият право на
по-ранно пенсиониране, тъй като няма да имат изискващата се възраст
по ал. 1 или ал. 3 на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби.
След като бъдат съкратени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, тези хора ще
трябва да чакат навършването на 63-годишна възраст, независимо, че
са работили 15-20 и повече години в централата.
При подобни условия - 15 години стаж, независимо от възрастта,
сега придобиват право на пенсия кадровите военнослужещи от
летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и
водолазите. Посочените кадрови военнослужещи прекарват във
въздуха или под водата ограничено време. Работниците в “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД, посочени в новата алинея на чл. 104, работят под
влиянието на вредни условия най-малко 7, а понякога и повече часа,
всеки работен ден в продължение на 15 и повече години.
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