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ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ (1) 
 

 
1. Първи закони: 
 Закон, насочен към формиране на военноинвалидните пенсии на 

пострадалите българи при Освобождението на страната през 1878г. - 
11.11.1886г. 

 Закон за пенсиите на учителите – 15.12.1888г. 
 Закон за пенсиите и временните помощи на свещениците                         

- 1889г. 
 Закон за пенсионното осигуряване на военните и на чиновниците от 

военното ведомство; 
 Закон за държавните служители. 
 
2. Дял ІІІ от Кодекса на труда от 1951г. и Закон за пенсиите от 1957г., в 

сила от 01.01.1958г.  

 



ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ (2) 
 

3. Кодекс за задължително обществено осигуряване – 2000г. 

 

4. Кодекс за социално осигуряване – 2 август 2003г.: 

а) Държавно обществено осигуряване - ДОО (І стълб) - 

б) Допълнително социално осигуряване: 

 Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ІІ стълб): 

 Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ІІІ стълб): 

За всички лица, навършили 16-годишна възраст, независимо дали 
подлежат на осигуряване на друго основание, т.е. независимо дали 
работят или не. 

- Допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 
професионална квалификация 



ПЕНСИИ (1) 
 

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 
КСО, т.е. за работилите при условията на най-масовата трета категория 
труд, от 1 януари 2012 г. се придобива, както следва: 

1. от 1 януари 2012 г. - при възраст 60 години и 4 месеца за жените и 63 
години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 4 
месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете; 

2. от 1 януари 2013 г. - при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 
години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 
месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете; 

3. от 1 януари 2014 г. - при възраст 61 години за жените и 64 години за 
мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за 
мъжете и т.н. 
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ПЕНСИИ (2) 
 

Пенсия по чл. 69 от КСО за военнослужещите по Закона за отбраната и 
въоръжените сили на РБългария, държавните служители по Закона 
за Министерството на вътрешните работи и др. 

 

Придобиване на правото: 

 При уволнение, независимо от възрастта; 

 При наличие на общ осигурителен стаж - 27 години от 2012г.; 

 2/3 от общия стаж (18г. от 2012г.) да е действително изслужен на 
съответните длъжности по т.нар. “специални” закони.   

 

 



ПЕНСИИ (3) 
 

Пенсия по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО за 
работещите при условията на първа или втора категория труд – до 31 
декември 2014г. 

 Осигурителен стаж – 10г. при условията на първа или 15г. при 
условията на втора категория труд; 

 Възраст (нарастваща с 4 мес. за всяка календарна година) – през 
2012г. е 47 г. и 4 м. за жените и 52 г. 4 м. за мъжете при първа 
категория труд и 52 г. 4 м. за жените и 57г. и 4 м. за мъжете при втора 
категория труд; 

 Сбор от осигурителния стаж и възрастта (т.нар. “точки”) - 94 за жените 
и 100 за мъжете. 

 



ПЕНСИИ (4) 
 

Пенсия по § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО за 
учителите – до 31 декември 2020г. 

 

 възраст (нарастваща с 4 мес.) – три години по-ниска от възрастта по 
чл. 68 от КСО, т.е. през 2012г. е 57г. 4 м. за жените и 60г. 4 м. за 
мъжете; през 2013г. е 57г. 8 м. за жените и 60г. 8 м. за мъжете и т.н. 

 учителски осигурителен стаж (нарастващ с 4 мес.) - през 2012г. 25 
години и 4 месеца за жените и 30 години и 4 месеца за мъжете; през 
2013г. 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за 
мъжете и т.н.; 

 



ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ 
 

 
 Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от 

пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер, 
както следва: 

     - от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г. - 26,5 на сто; 
     - от 1 януари до 31 декември 2013 г. - 30 на сто; 
     - от 1 януари до 31 декември 2014 г. - 35 на сто; 
     - от 1 януари 2015 г. - 40 на сто. 
 Добавка за чужда помощ - за пенсионерите с трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които 
постоянно се нуждаят от чужда помощ – в размер 75 на сто от 
социалната пенсия за старост (75, 65лв.) 

 добавки към пенсиите на ветераните от войните; 
 добавки към пенсиите по Закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица – чл. 49б от НПОС. 

 



Насоки за бъдещо развитие 
 

 
 Социални пенсии за старост по чл. 89 от КСО и социални пенсии за 

инвалидност по чл. 90 от КСО – 1 януари 2013г.; 

 

 Осигуряване на съпругите на лицата, упражняващи свободна 
професия или занаятчийска дейност, земеделски производители и 
тютюнопроизводители – 5 август 2012г. 

     Директива 2010/41 

 



 

 

 

Благодаря за вниманието! 

 


