
  

 

 

Кодекс за социално осигуряване 2 13 С01 

(актуализационно приложение към 16 септември 2021 г.) 

 

I. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета 

на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 77 

от 16.09.2021 г., в сила от 25.12.2021 г.) са приети изменения в 

КСО: 

1. Алинея 1 на чл. 70 е изменена (вж. с. 114): 

(1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., бр. 77 от 2021 г.) Размерът на 

пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, 

от който се изчислява пенсията, се умножи с процент: 

1. 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съот-

ветната пропорционална част от този процент за месеците осигу-
рителен стаж без превръщане; 

2. 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропор-

ционална част от този процент за месеците осигурителен стаж – 

за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия 
осигурителен стаж, зачетен на лицето, и стажа по т. 1. 

 

2. В ал. 1 на чл. 75 числото „1,2“ е заменено с „1,35“ (вж. 

с. 121—122). 

 

3. В чл. 79, ал. 1 в т. 1 числото „0,4494“ е заменено с „0,5056“, в 

т. 2 числото „0,3932“ е заменено с „0,4424“, а в т. 3 числото 

„0,3371“ е заменено с „0,3792“ (вж. с. 124). 

 

4. В преходните и заключителните разпоредби е създаден § 7е: 

 

§ 7е. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2021 г.) (1) Отпуснатите с начална дата до 

24 декември 2021 г. включително пенсии се преизчисляват от 25 

декември 2021 г. с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен 

стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този 

процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. Пенсиите 

за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална 

дата до 24 декември 2021 г. включително, се преизчисляват от 25 
декември 2021 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1. 

(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя 

доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвреме-

нява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, 

действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. 

включително. 

(3) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е 

по-благоприятно за лицето. 

 

II. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държав-

ния бюджет на Република България за 2021 г. (ДВ, бр. 77 от 

16.09.2021 г.) са приети изменения в КСО: 

 

1. В ал. 2 на чл. 90а числото „120“ е заменено със „135“, а 

числото „110“ е заменено със „125“ (вж. с. 130). 

 

Изменението е в сила от 16.09.2021 г. 

 

 

 

 

 



 

2. Изменен е § 7д ПЗР (вж. с. 456): 
 

§ 7д. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2020 г., изм., бр. 77 от 2021 г.) Пенсиите, 

отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г. включително, с 

индивидуален коефициент, намален по реда на чл. 70 или на 

отменената ал. 3 на чл. 127, се преизчисляват служебно, считано от 

1 септември 2021 г., в срока по чл. 98, ал. 1. При преизчисляването 

индивидуалният коефициент се определя съгласно нормативните 

разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се 

прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1—3, ал. 11 и 19, ако това е по-

благоприятно за пенсионера. 
 

Изменението е в сила от 1.09.2021 г. 

 

  

  

 


