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УКАЗАНИЕ 

 
ОТНОСНО: Заверяване на осигурителен стаж за периодите по чл. 9а, ал. 1 

и 2 от Кодекса за социално осигуряване 
 
 

 
Считано от 1 януари 2013 г. е отменена ал. 8, на чл. 4 от Кодекса за социално 

осигуряване, съгласно която на докторантите беше дадена възможност да се осигуряват 
по свое желание и за своя сметка по време на обучението си. От посочената дата 
осигурителният стаж на докторантите се зачита на основание чл. 9а, ал. 1 от кодекса 
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.), съгласно който за осигурителен стаж при пенсиониране, 
ако не е зачетен на друго основание, се зачита: 

 1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, 
но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената 
специалност; 

 2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили 
образователна и научна степен "доктор". 

Във връзка с това изменение от 1 януари 2013 г. докторантите не могат да внасят 
осигурителни вноски по време на обучението си, а само след придобиването на 
образователната и научна степен “доктор”. Осигурителният стаж на лицата внесли  
вноски на основание отменената ал. 8 на чл. 4 от КСО, следва да се зачете до                
31 декември 2012 г. След тази дата осигуряването по този ред не се зачита. 

 За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са 
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж 
за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, 
изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, 
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата 
на внасянето на вноските (чл. 9а, ал. 2 от КСО). 

Осигурителните вноски за лицата по ал. 1 и 2 на чл. 9а от КСО, са изцяло за тяхна 
сметка и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за 
самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени 
преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им. 
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Съгласно изменението на ал. 3, на чл. 9а от КСО, внасянето на осигурителните 
вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, 
определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6.  

За целта в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване 
и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, 
както и от самоосигуряващите се лица (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) е създадена 
Декларация образец № 8 “Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 
9а от Кодекса за социално осигуряване”, приложение към чл. 2, ал. 4 от наредбата. 
Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП на лицата, които желаят зачитане 
на осигурителен стаж по ал. 1 и 2 на чл. 9а от КСО, преди фактическото внасяне на 
вноските за определените периоди. Тази декларация се подава и в случаите, в които 
лицата имат одобрен погасителен план по реда на отменения § 9, ал. 4 от ПЗР на КСО и 
желаят да погасят наведнъж остатъка от дължимите по този план суми. Данните за 
внесените от лицата осигурителни вноски постъпват служебно в информационната 
система на НОИ по реда установен за обмен на данни между НАП и НОИ. 

Предвид въвеждането на единна сметка за внасяне на осигурителни вноски и 
данъци и промяната в начина на погасяването им, регламентиран в чл. 169 ал. 4 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, от 1 януари 2013 г., заверяването на 
осигурителен стаж по чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО следва да се извършва само при наличие 
на постъпили от НАП данни за внесените от лицата осигурителни вноски. Не следва да 
се заверява осигурителен стаж въз основа на представени от лицата преводни 
нареждания или вносни бележки.  

За периода след 31 декември 2012 г. посоченото следва да се прилага и в случаите, 
в които се заверяват осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.  

При заверяването на осигурителния стаж на докторантите се прилагат указанията 
дадени с т. 5, част І на указание № 91-01-83 от 19.03.2011 г. на ГД "Осигуряване и 
краткосрочни плащания". 

Във връзка със задължението за подаване на Декларация образец № 8 преди 
внасянето на осигурителните вноски по реда на чл. 9а, ал. 3 от КСО са направени 
съответните промени в уведомителното писмо за недостигащия осигурителен стаж по 
чл. 9а, ал. 2 от КСО, приложено към настоящите указания. 

 
 

                                                                        ДИРЕКТОР: 
               ДАНИЕЛА АСЕНОВА 

 
ДИРЕКТОР: 

                       ЕЛИНА ЧАЛЪКОВА 
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НАЦИОНАЛЕН   ОСИГУРИТЕЛЕН   ИНСТИТУТ  
          ТЕРИТОРИАЛНО   ПОДЕЛЕНИЕ   гр .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

У В Е Д О М И Т Е Л Н О  П И С М О 
№ ..................... / ............. 20 .... г. 

 
ИМЕ: ............................................................ 
АДРЕС: ........................................................  
№ на ПТТ станция: ................./ ..................                                  ЕГН: ......................... 
 

С настоящото Ви уведомяваме, че към датата на заявление вх. № .......... от 
..........20... г. Ви е зачетен осигурителен стаж по представените документи както следва:  
Осигурителен стаж от І категория труд     ...... год.  ......мес. ........ дни. 
Осигурителен стаж от ІІ категория труд    ...... год.  ......мес. ........ дни. 
Осигурителен стаж от ІІІ категория труд   ...... год.  ......мес. ........ дни.  
Осигурителен стаж по чл. 104, ал. 3 (5, 6, 7) КСО ....год. ...мес.... дни.  
На основание чл. 104 КСО общ осигурителен стаж превърнат към ІІІ категория труд:  
...... год.  ......мес. ........ дни.    
Навършена възраст към .............. (дата на заявлението) .....год. ....мес. .... дни. 
Недостигащ осигурителен стаж за право на лична пенсия за ...................................... 
по чл. ............ от КСО ...... год.  ...... мес. ........ дни.  
 

Съгласно чл. 9а, ал. 2 от КСО за недостигащ до 5 години осигурителен стаж може 
да се внесат осигурителни вноски в размера за фонд “Пенсии”, изчислени върху 
минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона 
за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето им. 

• към днешна дата осигурителната вноска за фонд “Пенсии” е: ..... %,  
минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със 
закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - ............ лв.,  
месечната сума на осигурителната вноска - .......... лв.  

• внасянето на осигурителните вноски съгласно чл. 9а, ал. 3 от КСО се извършва 
по банков път на цялата сума след подадена декларация образец № 8 “Данни 
за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от КСО”, в 
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за 
приходите.  

Общата  сума  на  осигурителните  вноски  при  недостигащ  
осигурителен  стаж  ..... год. ..... мес. .... дни  е ............. лв. 

Моля, в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо се явете в 
Териториално поделение на Националния осигурителен институт, гр. .................. 
ул. ......................... № ......., етаж ......, стая ......., да представите издадено 
удостоверение от инспектор по осигуряването в ТП на НОИ за заверения 
осигурителен стаж по чл. 9а, ал. 2 от КСО.   

Забележка: Не се зачита за осигурителен стаж времето: 
 
 
 

 
ИЗГОТВИЛ: ....................                                  ПРОВЕРИЛ: ................... 
име и фамилия, длъжност     име и фамилия, длъжност 

 3


	               ДАНИЕЛА АСЕНОВА 
	НАЦИОНАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН  ИНСТИТУТ 

