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Пенсионната реформа – 
окончателно приета

На 28 юли т.г. родният Парламент 
прие на второ четене промените 
в Кодекса за социално осигурява-
не (КСО). Те предвиждат мъжете 
и жените да се пенсионират при 
достигане на 65 години към 2037 
година за най-масовата – трета 
категория труд.
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Право на пенсия за оси-
гурителен стаж и въз-
раст ще се придобива 
при навършване на 
възраст 60 години и 10 

месеца от жените и 63 години и 10 ме-
сеца от мъжете. Освен предвиденото 
плавно увеличение на възрастта за 
пенсиониране на мъжете и жените 
до достигане на 65 години и за двата 
пола към 2037 година за трета кате-
гория труд, стажът за пенсия също 
ще се покачва с по два месеца го-
дишно до достигането на 40 години 
за мъжете и 37 години за жените към 
2027 г. Необходимият осигурителен 
стаж е съответно 35 години и 2 месе-
ца за жените и 38 години и 2 месеца 
за мъжете, а тези, които нямат необ-
ходимия осигурителен стаж, ще се 
пенсионират на 67 години.

От 31 декември 2016 година 
възрастта за пенсиониране се уве-
личава от първия ден на всяка ка-
лендарна година, както следва: до 31 
декември 2029 година възрастта за 
жените се увеличава с по 2 месеца за 
всяка календарна година, а от 1 яну-
ари 2030 – с по 3 месеца до достига-
не на 65-годишна възраст. За мъжете 
възрастта до 31 декември 2017 годи-

на ще се увеличава с 2 месеца, а от 1 
януари 2018 г. – с по 1 месец всяка 
календарна година до достигане на 
65 годишна възраст. В същото време 
от 31 декември 2016 година осигури-
телният стаж се увеличава от първия 
ден на всяка следваща календарна 
година с по 2 месеца до достигане на 
осигурителен стаж от 37 години за 
жените и 40 за мъжете.

Лицата, които имат необходи-
мия осигурителен стаж, могат да 
се пенсионират по тяхно желание 
до една година по-рано от изисква-
ната от закона възраст. Пенсията 
се отпуска от датата на заявлени-
ято и се изплаща в намален раз-
мер пожизнено.

При работещите първа катего-
рия възрастта ще се увеличава, до-
като стане 55 г. и за двата пола. 55 г. 
е крайната пенсионна възраст, пред-
видена и за военни и полицаи. През 
2016 г. те ще започнат да се пенси-
онират на 52 г. и 10 месеца, което е 
увеличение с 2 месеца спрямо сегаш-
ната ефективна пенсионна възраст 
на униформените. Дава се шанс на 
полицаи и военни да продължават да 
работят в системата и така да вземат 
и пенсия, и заплата. 

При работещите втора категория 
труд възрастта трябва да достигне 60 г.

За първи път се въвежда и фикси-
рана пенсионна възраст за учителите.

От 2016 г. тя ще е 57 г. и 10 месеца 
за жените и 60 г. и 10 месеца за мъже-
те със съответно 25 г. и 8 месеца и 30 
г. и 8 месеца учителски стаж. Тяхната 
възраст също ще расте с по 2 месе-
ца на година, докато стане 62 г. и за 
двата пола. Освен това на учителите, 
които не се пенсионират на тази въз-
раст, а на нормалните 65 г., ще се пла-
ща добавка към пенсията от 0,33% за 
всеки допълнителен месец стаж.

Осигурителната вноска за фонд 
„Пенсии“ се увеличава от 1 януа-
ри 2017 г. – с 1 процентен пункт, от 
който 0,56 за сметка на осигурителя 
и 0,44 за сметка на осигуреното лице 
и от 1 януари 2018 г. – с 1 процентен 
пункт, от който 0,56 за сметка на оси-
гурителя и 0,44 за сметка на осигуре-
ното лице. 

Депутатите одобриха нови фор-
мули за изчисление на пенсиите. От 
2019 г. ще отпадне правото на хо-
рата да посочват доходът от кои 3 
г. преди 1997 г. да се взема при из-
числяване на пенсиите им и ще се 
взема предвид само този след 1997 
г. Ограничена е и възможността за 
преизчисляване на пенсиите с нови 
3 г. по избор, ако хората са недовол-
ни от отпуснатата им пенсия. Вече 
това ще може да се прави само до 
1 година след първоначалното от-
пускане на пенсията. От 2019 г. при 
изчисляване на пенсията ще се взе-
мат доходите за всеки месец осигу-
рителен стаж, а не както е в момен-
та  – на годишните.

Депутатите одобриха и възмож-
ност за многократно прехвърляне на 
партидите от частните фондове към 
НОИ и обратно.  ◆


