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                                                                                                               Проект! 

 
 

З А К О Н  

за изменение и допълнение  
на Кодекса за социално осигуряване 

 
§ 1. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание: 
„(7) За лицата, които задължително се осигуряват за допълнителна 

пенсия в универсален пенсионен фонд, индивидуалният коефициент се 
намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните 
вноски за универсалния пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" по ред, 
определен с акт на Министерския съвет.” 

2. Алинеи 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11. 
§ 2. В чл. 127 се правят следните изменения: 
1. Алинея 2 се изменя, както следва: 
„(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, работещи при условията на 

първа и втора категория труд, вкл. лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, които са 
осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване. 
Тези лица задължително. се осигуряват в професионален пенсионен фонд 
за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.” 

2. Отменят се ал. 3-5. 
3. Отменя се § 116 от ПЗР на КСО. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 §3. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. 

 
 

Вносители: 

       Димитър Чукарски 

       Тодор Великов 



 
 

 

МОТИВИ 
към проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 

осигуряване 
 

 
Десет години след влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален 
пенсионен фонд (УПФ), са налице първите негативни последици от 
тяхното прилагане. Лицата, родени след 31 декември 1959 г., които се 
пенсионират при условията на чл. 69, ал. 1 и 2 КСО и § 4, ал. 1 от ПЗР на 
КСО, вместо да получат пенсия от държавното обществено осигуряване 
(ДОО) и допълнителна пенсия за старост от УПФ, получават само пенсия 
за осигурителен стаж и възраст, определена по реда на чл. 70 КСО, в 
намален размер на основание действащата разпоредба на чл. 127, ал. 3 
КСО. Те не могат да се възползват и от разпоредбата на чл. 167, ал. 2 КСО 
за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост 5 години 
преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, тъй като натрупаните 
средства по индивидуалните им партиди за десет години не позволяват 
отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на 
минималната пенсия за ОСВ по чл. 68, ал. 1 КСО.  

Това ги поставя в по-неблагоприятно положение от лицата, които са 
работили в условията на трета категория труд, както и от лицата, родени 
преди 1 януари 1960 г. 

В още по-неблагоприятно положение са лицата, които се 
пенсионират при условията на чл. 69, ал. 1 и 2 КСО. От една страна те 
получават пенсия в намален размер от ДОО за разлика от свои колеги, 
които също се пенсионират при условията на чл. 69 КСО, но са изрично 
освободени от задължително осигуряване в УПФ на основание чл. 127, ал. 
5 КСО. От друга страна за разлика от лицата, които ползват условията за 
пенсиониране по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО, те са лишени и от правото на 
професионална пенсия по чл. 168, ал. 1 КСО. Без да са изключени изрично 
от кръга на задължително осигурените в професионален пенсионен фонд 
(ППФ) по чл. 127, ал. 2 КСО, за същите не са превеждани осигурителни 
вноски в ППФ.  

Предвид обстоятелството, че правото на допълнителна пенсия за 
старост от УПФ се придобива при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 
КСО, в такъв фонд не следва да се осигуряват лицата, които работят в 
условията на първа и втора категория труд и придобиват право на пенсия 
преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО. При определяне на 
категорията труд следва да се вземат предвид както разпоредбите на 
Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, така също и 
разпоредбите на специални закони относно категоризирането на труда при 
пенсиониране. 



 
 

 

Проектът за ЗИДКСО се основава на принципа всяко лице да се 
осигурява задължително допълнително само в един фонд – универсален 
или професионален, което е в съответствие с практиката в повечето 
държави – членки на Европейския съюз. 

 
Приемането на предложението няма да се отрази на изпълнението 

на държавния бюджет тъй като намаляването на средствата за 
осигурителни вноски в УПФ ще се компенсира с увеличаване на вноските 
в ППФ. 
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