
ПРОЕКТ

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Обн.,  ДВ,  бр.  103 от  23.12.2005  г.,  в  сила  от  1.01.2006  г.,  доп.,  бр.  105 от 
29.12.2005 г.,  в  сила от  1.01.2006 г.,  изм.,  бр.  30 от  11.04.2006 г.,  в  сила от 
12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 
1.01.2008 г. (*),изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня 
на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към 
Европейския съюз - 1.01.2007 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., 
бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., 
бр. 48 от 15.06.2007 г., (*) изм.,  бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., 
изм.  и доп.,  бр.  97 от 23.11.2007 г.,  доп.,  бр.  100 от 30.11.2007 г.,  в  сила от 
20.12.2007 г.,  изм.,  бр.  109 от 20.12.2007 г.,  в  сила от 1.01.2008 г.,  бр.  67 от 
29.07.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 
31.03.2009  г.,  доп.,  бр.  41 от  2.06.2009  г.,  в  сила  от  1.07.2009  г.,  бр.  19 от 
9.03.2010 г., изм. и доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., бр. 43 от 8.06.2010 г., изм., бр. 86 
от 2.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 
г., доп., бр. 51 от 5.07.2011 г., изм., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., 
изм. и доп., бр. 77 от 4.10.2011 г., бр. 21 от 13.03.2012 г.

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
В ал. 6 текстът „трайно намалена работоспособност/вид и степен на 

увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от” се заменя с „вид и 
степен на увреждане, на които е определена”.

§ 2. В чл. 55 се правят следните изменения:
В  ал.  1  текстът  „трайно  намалена  работоспособност”  се  заменя  с 

„напълно или частично загубена работоспособност за продължителен период от 
време”.

§ 3. В чл. 56 се правят следните изменения:
В  ал.  1  текстът  „трайно  намалена  работоспособност”  се  заменя  с 

„напълно или частично загубена работоспособност за продължителен период от 
време”.

§ 4. В чл. 70а се правят следните изменения:
В ал. 2, т. 6 текстът „трайно намалена работоспособност/вид и степен 

на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от” се заменя с „вид и 
степен на увреждане, на които е определена”.

§ 5. В чл. 71 се изменя така:
 „Чл. 71. Осигурените лица в работоспособна възраст имат право на 

пенсия  за  инвалидност,  ако  са  загубили  напълно  или  частично 
работоспособността  си за  продължителен период от време,  която ограничава 
възможностите за извършване на трудова дейност спрямо работното място.”

§ 6. Чл. 73 се изменя така:
1. Ал. 1 се изменя така:
„Чл. 73. (1) Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата 

на заявлението за нейното отпускане.”
2. Ал. 2 се изменя така: 
„Чл. 73. (2) Пенсията за инвалидност се отпуска за срока, определен 

в решението на комисията по чл. 98, ал. 4.”
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3. Създава се ал. 3: 
„Чл.  73.  (3)  Срокът  по ал.  3 не  може да  бъде  по-дълъг  от  срока, 

определен  от  органите  на  медицинската  експертиза  за  вида  и  степента  на 
увреждането.”

4. Създава се ал. 4:
 „Чл. 73. (4) Когато видът и степента на увреждане са определени за 

пожизнен срок, максималният срок за отпускане на пенсия за инвалидност е 5 
години. Когато на лицето не му достигат по-малко от 5 години до навършване 
на възрастта по чл. 68 за пенсиониране, пенсията за инвалидност се отпуска за 
период до датата на навършването й.”

§ 7. В чл. 94 се правят следните изменения:
Ал. 3 се изменя така:
„Чл.  94.  (3)  Пенсията  за  инвалидност  се  отпуска  от  датата  на 

заявлението до териториалното поделение на НОИ.“

§ 8. В чл. 95 се правят следните изменения:
В ал. 1 т. 2 се отменя.

§ 9. В чл. 97 се правят следните изменения:
Ал. 3 се отменя.

§ 10. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 4 се изменя така:
“Чл. 98. (4) Разпорежданията по ал. 1 за пенсиите за инвалидност и за 

добавка за чужда помощ се издават въз основа на влязло в сила решение на 
експертна  комисия  за  работоспособността  към териториалното  поделение  на 
Националния  осигурителен  институт  /  Централна  експертна  комисия  за 
работоспособността към централно управление на НОИ.„

2. Ал. 5 се изменя така:
„Чл. 98. (5) Експертната комисия за работоспособността се състои от 

председател  и  двама  членове,  които  се  определят  от  ръководителя  на 
териториалното  поделение  на  Националния  осигурителен  институт. 
Централната  експертна  комисия  за  работоспособността  включва  състави, 
състоящи  се  от  председател  и  четирима  членове,  които  се  определят  от 
управителя на Националния осигурителен институт.”

1. Ал. 6 се изменя така:
“Чл. 98. (6) Решенията на експертна комисия за работоспособността 

се  издават  в  30-дневен  срок  от  постъпване  на  заявлението  за  отпускане  на 
пенсия за инвалидност. Срокът за издаване на решението може да се удължи с 
още 30 дни, ако се установи, че за целите на произнасянето лицето трябва да 
представи  допълнително  и  други  документи.  Решението  се  връчва  на 
заинтересованото лице лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.”

2. Ал. 7 се изменя така:
“Чл. 98. (7) Решението на експертна комисия за работоспособността 

подлежи  на  обжалване  от  заинтересованото  лице  в  14-дневен  срок  от 
съобщаването му пред Централната експертна комисия за работоспособността. 
Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение на НОИ.”

3. Ал. 8 се изменя така:
“Чл. 98. (8) Централната експертна комисия за работоспособността се 

произнася  в  30-дневен  срок  от  постъпване  на  жалбата  с  решение,  което  се 
връчва на лицето лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.”

4. Ал. 9 се изменя така:
“Чл.  98.  (9)  Решенията  на  Централната  експертна  комисия  за 

работоспособността  се  обжалват  по  реда  на  Административно-процесуални 
кодекс  пред  административния  съд.  Жалбата  се  подава  чрез  управителя  на 
НОИ.”



5. Ал. 10 се изменя така:
“Чл. 98. (10) Устройството и организацията на работа на експертната 

комисия за работоспособността и централната комисия за работоспособността 
се урежда с наредба на Министерския съвет.”

§ 11. В чл. 103 се правят следните изменения:
Текстът  „трайно  намалена  работоспособност/вид  и  степен  на 

увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от” се заменя с „вид и 
степен на увреждане, на които е определена”.

§ 12. В § 1. ал. 2 от Допълнителните разпоредби на КСО се правят 
следните допълнения:

1. Създава се точка 11:
„т.  11.  „Работоспособна  възраст“  е  възрастта  от  16  години  до 

определената в чл. 68 възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст.”

2. Създава се точка 12:
„т.  12.  "Работно  място"  е  помещение,  цех,  стая,  нахождение   на 

машина,  съоръжение  или  друго  подобно  териториално  определено  място  в 
предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя 
полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение. 
При извършване на надомна работа  и работа  от  разстояние работно място е 
домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън 
предприятието.“ 

3. Създава се точка 13:
„т.  13. „Напълно загубена работоспособност”  се определя на лице, 

което към момента на подаване на заявлението за пенсия за инвалидност 
напълно е  загубило способността за продължителен период от време да 
извършва труд, съответстващ на работното място.”

4. Създава се точка 14:
„т.  14.„Частично загубена работоспособност”  се определя на лице, 

което към момента на подаване на заявлението за пенсия за инвалидност 
частично е загубило способността за продължителен период от време да 
извършва труд, съответстващ на работното място.”

§ 13.  Пенсиите за инвалидност,  отпуснати пожизнено до датата на 
влизане  в  сила  на  този  закон,  продължават  да  се  изплащат  пожизнено  по 
досегашния ред.

§  14.  Пенсиите  за  инвалидност  на  лицата,  които  са  отпуснати  до 
датата  на  влизане  в  сила  на  този  закон  за  срока,  определен  в  експертното 
решение на ТЕЛК / НЕЛК, се изпащат до изтичане на този срок.

§ 15. Законът влиза в сила от .................
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