
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 

Проект! 

 

ЗАКОН 

за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 
 

Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - 

бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 

45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 

38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 

г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 

64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и 

бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.; бр.16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 

98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 

2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г.; бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58 и 99 от 

2012 г., бр. 15, 20, 70 и 98 от 2013 г. 

 

§1. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. В т. 2 думите “и за отпуск за бременност и раждане” се заменят с “за 

отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна 

възраст.” 

2. В т. 5 думите “и отглеждане на малко дете” се заменят с “отглеждане на 

малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.” 

 

§ 2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 се създава буква “е”: 

“е. осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.” 

 

§ 3. В чл. 13а, т. 1 се създава буква “е”: 

“е. осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.” 

 

§ 4. В чл. 13в, ал. 1 се правят следните изменения: 



1. В т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и отпуск 

при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.” 

2. В т. 4 думите “и отглеждане на дете” се заменят с “отглеждане на дете и 

при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.” 

 

§ 5. В чл. 41, ал. 3 думите “или за бременност и раждане” се заменят с “за 

бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2 до 5 - годишна 

възраст.” 

 

§ 6. В чл. 54а, ал. 2, т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както 

и отпуска при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.” 

 

§ 7. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя 

“както и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.” 

 

§ 8. В чл. 70а, ал. 3, т. 2 думите “или за бременност и раждане” се заменят с “за 

бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна 

възраст.” 

 

§ 9. В Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално 

осигуряване се създава § 2а: 

«§ 2а. Работничката/работникът или служителката/служителят, 

която/който е осиновила/осиновил дете до влизане в сила на този закон, има 

право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от 

датата на осиновяването.» 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. 

 

София, 20 ноември 2013 г.   Вносители:   

 

 

 



М О Т И В И 

 

 

 С последните допълнения в Кодекса на труда се създаде нов вид отпуск, 

а именно «Отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст» със 

съответната регулация. 

 Приетите текстове в Кодекса на труда налагат съответните редакционни 

промени в Кодекса за социално осигуряване, които са намерили отражение в 

параграфи 1- 8 на настоящия законопроект. 

 С § 9 се регулират отношенията с осиновителите, които са осиновили 

дете до 5 годишна възраст преди влизането на този закон в сила. 

 Предлага се законът да влезе в сила от 1 януари 2014 г., реципрочно на 

приетите текстове в Кодекса на труда, уреждащи тази материя. 

 

 

 

 

София, 20 ноември 2013 г.    Вносители:   


