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§1. Към Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 

22с със следното съдържание: 

„§ 22с. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата, които 

са придобили право на пенсия преди 01 януари 2015 г. и на които 

осигуряването е прекратено до 31 декември 2014 г., се отпускат от 

датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението е 

подадено в 6-месечен срок от тази дата, или от датата на 

заявлението, ако този срок е пропуснат.“. 

  

 

ВНОСИТЕЛИ: 
  



 

 

 

 

 МОТИВИ 
   

 
С приемането на влезлия в сила от 01 януари 2015 г. Закон за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. и 

направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално 

осигуряване, общото правило за определяне началната дата на отпускане 

на пенсиите за осигурителен стаж и възраст се регламентира от чл. 94, 

ал. 1 от КСО. На основание на същия, пенсиите се отпускат: 

 - от датата на придобиване на правото, когато лицето е подало 

заявлението си за отпускане на пенсия в шестмесечен срок от тази дата и  

- от датата на заявлението за отпускане на пенсия, когато 

заявлението е депозирано извън шестмесечния срок от придобиване на 

правото на пенсия. 

Посоченото правило се прилага и по отношение на лицата, които 

са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст до 31 

декември 2014 г., осигуряването им е прекратено преди 01 януари 2015 

г. и са подали заявлението си за отпускане на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст след 31 декември 2014 г.  

Този ред поражда съществен проблем за някои от лицата, 

придобили право на  пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2014 г., 

който може да се изрази със следния пример: 

Ако едно лице е придобило право на пенсия за осигурителен стаж 

и възраст през м. април 2014 г., прекратило е своето осигуряване през м. 

ноември 2014 г. и е подало заявление за отпускане на пенсия след 01 

януари 2015 г., пенсията за осигурителен стаж и възраст няма да се 

отпусне със задна дата, тъй като лицето не е подало заявлението в 6-

месечния срок от датата на придобиване на правото, защото този срок е 

пропуснат.  

Посоченият пример показва нагледно, че пенсията на това лице ще 

се отпусне от датата на подаване на заявлението, при спазване 

разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от КСО. Това лице ще бъде ощетено само 

поради обстоятелството, че е решило да не упражни веднага правото си 

на пенсия, а да продължи осигуряването си известно време след датата 

на придобиване на правото, но поради субективни причини или 

независещи от него обстоятелства не е успяло да подаде своето  



 

 

 

 

заявление в 6-месечния срок от прекратяване на осигуряването, каквото 

беше изискването на отменената алинея 2 на чл. 94 от КСО, а е 

направило това след 01 януари 2015 г.  

Гореизложената фактическа обстановка е продиктувана от 

обстоятелството, че не е предвидена преходна разпоредба по отношение 

на посочената категория лица. 

Съгласно съществуващата норматива уредба, лицата с прекратени 

трудови/служебни правоотношения след придобиване правото на пенсия 

за осигурителен стаж и възраст до 31 декември 2014 г. и подали 

заявленията си за пенсиониране в шестмесечен срок от тази дата, остават 

без трудово възнаграждение и без пенсия за определен период от време 

по причини независещи от тях, затова предлагаме да бъде направена 

съответната законодателна променя. 

 Считаме, че с предприетото изменение на Кодекса на социално 

осигуряване е недопустимо да се влошава положението на 

правоимащите лица, придобили права до 31.12.2014 г. по отменения  

текст. 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛИ: 

  


