
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 
Проект! 

 
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 

 

Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 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 гизм., бр. 10 от 29.01.2002 г., изм. и доп., бр. 45 
от 30.04.2002 г., г., бр. 74 от 30.07.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и 
доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 
28.01.2003 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., 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., 
доп., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм. и доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 53 от 
22.06.2004 г., бр. 69 от 6.08.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. и доп., бр. 
112 от 23.12.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 
3.05.2005 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., бр. 76 от 20.09.2005 г., бр. 102 от 
20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 104 от 27.12.2005 г., бр. 
105 от 29.12.2005 г., изм. и доп., бр. 17 от 24.02.2006 г., изм., бр. 30 от 

11.04.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г.,. (*),
 

 изм. и доп., бр. 56 от 11.07.2006 г., 
бр. 57 от 14.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., бр. 68 от 22.08.2006 г., попр., бр. 
76 от 15.09.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 95 
от 24.11.2006 г., доп., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 
г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм., бр. 52 от 29.06.2007 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 
г., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 77 от 25.09.2007 г., доп., бр. 97 от 23.11.2007 г., бр. 
100 от 30.11.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 
г., изм., бр. 33 от 28.03.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 67 
от 29.07.2008 г., доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 89 от 14.10.2008 г., бр. 102 
от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., изм., бр. 23 от 27.03.2009 
г., доп., бр. 25 от 3.04.2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., бр. 41 от 
2.06.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 95 от 
1.12.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., 
изм., бр. 16 от 26.02.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 43 от 
8.06.2010 г., бр. 49 от 29.06.2010 г., доп., бр. 58 от 30.07.2010 г.,изм. и доп., бр. 
59 от 31.07.2010 г., изм., бр. 88 от 9.11.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., бр. 98 от 
14.12.2010 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., Решение № 7 на 
Конституционния съд на РБ от 31.05.2011 г. - бр. 45 от 14.06.2011 г.; изм. и 
доп., бр. 60 от 5.08.2011 г., изм., бр. 77 от 4.10.2011 г., изм. и доп., бр. 100 от 
20.12.2011 г., доп., бр. 7 от 24.01.2012 г. 



 

§ 1 . В чл. 9 се създава нова ал. 8 със следното съдържание: 

„ (8)  За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на редовно 

обучение във висше или полувисше учебно заведение, предвиден по учебния 

план за завършената специалност. За този период се внасят осигурителни 

вноски в размера на фонд „Пенсии” за сметка на републиканския бюджет 

върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.” 

 § 2 . Досегашните ал. 8, 9 , 10 и 11 стават съответно 9, 10, 11 и 12. 

 § 3 . В чл. 9а се правят следните изменения: 

1. Отменя се ал. 1. 

2. В ал. 3 думите „ 1 и ” се отменят. 

3. Отменя се ал. 5. 

4. В ал. 6 думите  „1 и „ се отменят. 

§ 4 . Заключителна разпоредба 

 Този закон влиза  в сила от първи януари 2013 година. 

 

 

 

 

 



 

 

М О Т И В И 

Предложението за промяна е насочена към признаване на осигурителен 

стаж при пенсиониране, без заплащане, времето за редовно обучение във 

висше или полувисше учебно заведение, но не повече от срока за завършване 

на дадената специалност по учебен план. По този начин считаме, че ще 

помогнем на знаещите и можещите млади хора да останат в България, а не да 

търсят възможности за трудова реализация извън страната.  

Увеличаването на осигурителния стаж и възраст при пенсиониране, 

нарастващата безработица и икономическата и финансова криза намаляват 

възможностите за изпълнение на условията за пенсиониране. 

Заплащането на осигуровките за фонд „Пенсии” е върху минималната 

работна заплата към момента на пенсионирането. Тук предлагаме средствата 

да са сметка на републиканския бюджет. 
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