 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Пенсии за инвалидност
Пенсии за осигурителен стаж и възраст Законодателство Пенсии за инвалидност Пенсии несвързани с трудова дейност Пенсии за
инвалидност Пенсия за инвалидност поради общо заболяване Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо
заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по
рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението по чл. 94 за отпускане на пенсия, както следва: 1. до 20годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на
осигурителния стаж; 2. до 25-годишна възраст - една година; 3. до 30-годишна възраст - 3 години; 4. над 30-годишна възраст - 5 години;
Една трета от този осигурителен стаж (1, 3 или 5 години) трябва да е действителен. Лицата с вродени и лицата с придобити трайни
увреждания до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен
осигурителен стаж. "Действителен стаж" е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през
което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през
което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Пенсия за инвалидност
поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и
възраст. (чл. 74 от Кодекса за социално осигуряване) Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на
пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.
(чл. 78 от Кодекса за социално осигуряване) EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната
политика на Република България
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