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2016 година
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно
осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице
Общ размер на осигурителните вноски

Разпределение на осигурителните вноски %
За сметка на осигурителя
За сметка на осигуреното лице
/осигуряващия/
за допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване

за здравно
осигуряване

Общо

за фондовете на
ДОО

за допълнително
задължително
пенсионно

за здравно
осигуряване

3

за фондовете на
ДОО

2

Общо

1

за здравно
осигуряване

Доход, върху който се внасят
осигурителни вноски

за допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване

Обхват на
осигуряването

за фондовете на
ДОО

Лица, подлежащи
на осигуряване

Общо

%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Лица, работещи по трудови договори и служебни правоотношения - ІІІ категория труд; управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове,
членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за
управление на неперсонифицирани дружества; лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по Глава девета от Търговския закон, техни
поделения или на други юридически лица, създадени със закон; лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности и служителите с духовно звание на Българската православна църква
и регистрирани вероизповедания:

1.1. Родени преди 1
януари 1960г., както
и лицата по чл. 4б,
ал. 1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не поЗа ДОО 22,3 и
малко от минималния месечен
съответната
размер на осигурителния доход
вноска за ТЗПБ;
по основни икономически
за ЗО-8
дейности и квалификационни
групи професии.

1.2. Родени след 31
декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
22,3 и
малко от минималния месечен
съответната
размер на осигурителния доход
вноска за ТЗПБ;
по основни икономически
за ЗО- 8
дейности и квалификационни
групи професии.

22.3

17.3

5 за УПФ

8

За ДОО 9,7 и
ЗО 3,2

8

За ДОО и
ДЗПО 9,7; ЗО- 7.5
3,2

8

За ДОО 9,7 и
ЗО-3,2

9.7

2,2 за УПФ

3.2

За ДОО 12,6 и
съответната
12.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО 4,8

3.2

За ДОО и ДЗПО
12,6 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
ЗО-4,8

9.8

2,8 за
УПФ

4.8

3.2

За ДОО и ДЗПО
22,6 и
съответната
15.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО- 4,8

7 за
ППФ

4.8

4.8

2. Лица, работещи при условията на ІІ категория труд:

2.1. Родени преди 1
януари 1960г., както
и лицата по чл. 4б,
ал. 1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
32,3 и
малко от минималния месечен
размер на осигурителния доход
съответната
по основни икономически
вноска за ТЗПБ;
дейности и квалификационни
за ЗО-8
групи професии.

25.3

7 за ППФ
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9.7

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не поЗа ДОО 32,3 и
малко от минималния месечен
съответната
размер на осигурителния доход
вноска за ТЗПБ;
по основни икономически
за ЗО-8
дейности и квалификационни
групи професии.

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
2.3. Родени след 31 заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
декември 1959г.
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
32,3 и
малко от минималния месечен
размер на осигурителния доход
съответната
по основни икономически
вноска за ТЗПБ;
дейности и квалификационни
за ЗО-8
групи професии.

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
32,3 и
малко от минималния месечен
размер на осигурителния доход
съответната
по основни икономически
вноска за ТЗПБ;
дейности и квалификационни
за ЗО-8
групи професии.

2.2. Родени преди 1
януари 1960г., както
и лицата по чл. 4б,
ал. 1 и чл. 4в, ал.1
от КСО

2.4. Родени след 31
декември 1959г.,
направили избор по
чл. 4в, ал. 1 от КСО

32.3

20.3

27.3

12 (7 за ППФ +
5 за УПФ)

5 за УПФ

8

За ДОО 9,7 и
ЗО-3,2

8

За ДОО и
ДЗПО 9,7 и
ЗО-3,2

8

За ДОО и
ДЗПО 9,7 и
ЗО-3,2

8

За ДОО 9,7 и
ЗО- 3,2

8

За ДОО 9,7 и
ЗО- 3,2

8

За ДОО и
ДЗПО 9,7 и
ЗО-3,2

3.2

За ДОО 22,6 и
съответната
22.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО- 4,8

4.8

3.2

За ДОО и ДЗПО
9,8 (7
22,6 и
за ППФ
съответната
12.8
+ 2,8 за
вноска за ТЗПБ;
УПФ)
ЗО-4,8

4.8

3.2

За ДОО и ДЗПО
22,6 и
съответната
19.8
вноска за ТЗПБ;
ЗО-4,8

2,8 за
УПФ

4.8

9.7

3.2

За ДОО и ДЗПО
27,6 и
съответната
15.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО-4,8

12 за
ППФ

4.8

9.7

3.2

За ДОО 27,6 и
съответната
27.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО-4,8

4.8

3.2

За ДОО и ДЗПО
14,8 (12
27,6 и
за ППФ
съответната
12.8
+ 2,8 за
вноска за ТЗПБ;
УПФ)
ЗО 4,8

4.8

9.7

7.5

7.5

2,2 за УПФ

2,2 за УПФ

3. Лица, работещи при условията на І категория труд:

Фондове на ДОО3.1. Родени преди 1 "Пенсии","Общо
януари 1960г., както заболяване и
и лицата по чл. 4б, майчинство","ТЗПБ"
ал. 1 от КСО
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
37,3 и
малко от минималния месечен
размер на осигурителния доход
съответната
по основни икономически
вноска за ТЗПБ;
дейности и квалификационни
за ЗО-8
групи професии.

25.3

3.2. Родени преди 1
януари 1960г., както
и лицата по чл. 4б,
ал. 1 и чл. 4в, ал.1
от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не поЗа ДОО 37,3 и
малко от минималния месечен
съответната
размер на осигурителния доход
вноска за ТЗПБ;
по основни икономически
за ЗО-8
дейности и квалификационни
групи професии.

37.3

3.3. Родени след 31
декември
1959г.,подлежащи
на осигуряване за
ДЗПО

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не по- за ДОО и ДЗПО
37,3 и
малко от минималния месечен
съответната
размер на осигурителния доход
вноска за ТЗПБ,
по основни икономически
дейности и квалификационни
за ЗО-8
групи професии.

20.3

12 за ППФ

17 (12 за ППФ
+5 за УПФ)
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7.5

2,2 за УПФ

3.4. Родени след 31
декември 1959г.,
направили избор по
чл. 4в, ал. 1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не по- за ДОО и ДЗПО
37,3 и
малко от минималния месечен
съответната
размер на осигурителния доход
вноска за ТЗПБ,
по основни икономически
дейности и квалификационни
за ЗО-8
групи професии.

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
УчПФ

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не помалко от минималния месечен
размер на осигурителния доход
За ДОО и УчПФ 26.6 /за
по основни икономически
26,6 и
ДООдейности и квалификационни
съответната
22,3 за
групи професии; в бюджетната
вноска за ТЗПБ; УчПФсфера-брутно трудово
ЗО-8
4,3/
възнаграждение, но не повече
от 2 600 лв и не по-малко от
минималната месечна работна
заплата.

32.3

5 за УПФ

8

За ДОО и
ДЗПО 9,7 и
ЗО-3,2

7.5

2,2 за УПФ

3.2

За ДОО и ДЗПО
27,6 и
съответната
24.8
вноска за ТЗПБ;
ЗО 4,8

3.2

За ДОО 16,9
/12,6 за
ДОО+4,3 за
УчПФ/ и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО 4,8

16,9
/12,6
за
ДОО+
4,3 за
УчПФ/

3.2

За ДОО, ДЗПО
и УчПФ 16,9
съответната
вноска за ТЗПБ;
ЗО- 4,8

14,1
/9,8 за
ДОО+
4,3 за
УчПФ/

2,8 за
УПФ

4.8

4. Учители:

4.1. Родени преди 1
януари 1960г., както
и лицата по чл. 4б,
ал. 1 от КСО

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не помалко от минималния месечен
Фондове на ДООразмер на осигурителния доход
за ДОО, УчПФ и 21,6
4.2. Родени след 31
"Пенсии","Общо
по основни икономически
ДЗПО 26,6 и
декември 1959г.,
/17,3 за
заболяване и
дейности и квалификационни
съответната
подлежащи на
ДОО+4
майчинство","ТЗПБ" групи професии; в бюджетната
вноска за ТЗПБ, ,3 за
осигуряване за
и "Безработица";
сфера-брутно трудово
ДЗПО в УПФ
за ЗО-8
УчПФ/
УчПФ, ДЗПО и НЗОК възнаграждение, но не повече
от 2 600 лв и не по-малко от
минималната месечна работна
заплата.

5 за УПФ

8

За ДОО 9,7 и
ЗО 3,2

8

За ДОО и
ДЗПО 9,7 и
ЗО 3,2

9.7

7.5

2,2 за УПФ

4.8

2.8

4.8

5. Държавни служители, съдии, прокурори, следователите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членовете на ВСС и инспекторите в инспектората към
ВСС:

5.1. Родени преди 1
януари 1960г., както
и лицата по чл. 4б,
ал. 1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

5.2. Родени след 31
декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв.

За ДОО 22,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ,
ЗО-8

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв.

за ДОО и ДЗПО
22,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

22.3

17.3

5 за УПФ

6. Кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт:
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8

За ДОО 22,3 и
съответната
22.3
вноска за ТЗПБ;
ЗО -8

8

За ДОО и ДЗПО
22,3 и
съответната
17.3
вноска за ТЗПБ;
ЗО-8

8

5 за
УПФ

8

6.1. Родени преди 1
януари 1960г., както
и лицата по чл. 4б,
ал. 1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв.

За ДОО 22,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ,
ЗО-8

6.2. Родени след 31
декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв.

за ДОО и ДЗПО
22,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

22.3

17.3

5 за УПФ

8

За ДОО 22,3 и
съответната
22.3
вноска за ТЗПБ;
ЗО -8

8

За ДОО и ДЗПО
22,3 и
съответната
17.3
вноска за ТЗПБ;
ЗО-8

8

5 за
УПФ

8

7. Военнослужещи по ЗОВС; резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по ЗМВР и по Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража; следователите и младши следователите; държавните служители по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за
Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6:

Фондове на ДОО"Пенсии" за лицата
7.1. Родени преди 1
по чл. 69","Общо
Брутното възнаграждение, но
януари 1960г., както
заболяване и
не повече от 2 600 лв.
и лицата по чл. 4б,
майчинство","ТЗПБ"
ал. 1 от КСО
и "Безработица";
НЗОК

за ДОО 45,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ,
за ЗО-8

Фондове на ДОО"Пенсии за лицата по
чл. 69","Общо
Брутното възнаграждение, но
заболяване и
не повече от 2 600 лв.
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
ДЗПО и НЗОК

за ДОО, ДЗПО
45,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

7.2. Родени след 31
декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

45.3

40.3

5 за УПФ

8

за ДОО 45,3 и
съответната
45.3
вноска за ТЗПБ;
за ЗО 8

8

за ДОО, ДЗПО
45,3 и
съответната
40.3
вноска за ТЗПБ;
за ЗО 8

8

5 за
УПФ

8

8. Служителите по Закона за Държавна агенция "Разузнаване", Закона за Държавна агенция "Национална сигурност и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната:

8.1. служители по
трудово
правоотношение-

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв.

За ДОО 22,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

22.3

8

8.2. държавни
служители по
Закона за
държавния
служител:

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
заболяване и
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв.

за ДОО 22,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ,
за ЗО-8

22.3

8
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За ДОО 9,7 и
ЗО 3,2

9.7

3.2

За ДОО 12,6 и
съответната
12.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО 4,8

4.8

за ДОО 22,3 и
съответната
22.3
вноска за ТЗПБ;
за ЗО 8

8

8.3. държавни
служители по З ДАР,
З ДАНС и служба
"Военна
информация" на
МОВСБ:

Фондове на ДОО"Пенсии за лицата по
чл. 69","Общо
Брутното възнаграждение, но
заболяване и
не повече от 2 600 лв.
майчинство","ТЗПБ"
и "Безработица";
НЗОК

за ДОО 45,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ,
за ЗО-8

45.3

8

25.3

8

За ДОО 9,7 и
ЗО 3,2

8

За ДОО и
ДЗПО 9,7; ЗО- 7.5
3,2

за ДОО 45,3 и
съответната
45.3
вноска за ТЗПБ;
за ЗО 8

8

3.2

За ДОО 15,6 и
съответната
15.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО 4,8;ДЗПО-7

4.8

3.2

За ДОО и ДЗПО
15,6 и
съответната
12.8
вноска за ТЗПБ;
ЗО-4,8

3.2

За ДОО 12 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО 4,8

12

3.2

за ДОО и
ДЗПО 12 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-4,8

9.2

9. Балерина, балетист или танцьор в културни организации:

Фондове на ДОО9.1. Родени преди 1
"Пенсии" и "Общо
януари 1960г., както
заболяване и
и лицата по чл. 4б,
майчинство";"ТЗПБ","
ал. 1 от КСО
Безработица", НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не помалко от минималния
осигурителен доход за
съответната професия
/изчислен пропорционално/.

за ДОО 25,3; за
ЗО-8;

Фондове на ДОО"Пенсии за лицата по
чл. 69", "Общо
заболяване и
майчинство";"Безраб
отица""ТЗПБ", ДЗПО,
НЗОК

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не помалко от минималния
осигурителен доход за
съответната професия
/изчислен пропорционално/.

за ДОО и ДЗПО
25,3; за ЗО-8

9.2. Родени след 31
декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

20.3

5 за УПФ

9.7

2,2 за УПФ;

2,8 за
УПФ

4.8

10. Членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията:

Фондове на ДОО10.1. Родени преди
"Пенсии","Общо
Полученото възнаграждение,
1 януари 1960г.,
заболяване и
но не повече от 2 600 лв.
както и лицата по
майчинство", "ТЗПБ";
чл. 4б, ал. 1 от КСО
НЗОК

за ДОО 21,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

10.2. Родени след
31 декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

за ДОО и ДЗПО
21,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

Фондове на ДОО"Пенсии","Общо
Полученото възнаграждение,
заболяване и
но не повече от 2 600 лв.
майчинство", "ТЗПБ";
ДЗПО, НЗОК

21.3

16.3

5

8

за ДОО 9,3;
за ЗО-3,2

8

за ДОО и
ДЗПО 9,3; за
ЗО-3,2

9.3

7.1

2,2 за УПФ

4.8

2,8 за
УПФ

4.8

11.Специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона
за здравето и приети по отменената Наредба № 34/2006 г.:

Фондове на ДОО11.1. Родени преди
"Пенсии" и "Общо
1 януари 1960г.,
заболяване и
както и лицата по
майчинство";"ТЗПБ","
чл. 4б, ал. 1 от КСО
Безработица", НЗОК

Полученото възнаграждение,
но не повече от 2 600 лв. и не
по-малко от минималната
работна заплата за страната.

за ДОО - 22,3 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

22.3

8
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за ДОО - 9,7;
за ЗО-3,2

9.7

3.2

За ДОО 12,6 и
съответната
12.6
вноска за ТЗПБ;
ЗО-4,8

4.8

11.2. Родени след
31 декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
заболяване и
майчинство";"ТЗПБ","
Безработица", ДЗПО,
НЗОК

Полученото възнаграждение,
но не повече от 2 600 лв. и не
по-малко от минималната
работна заплата за страната.

за ДОО и ДЗПО22,3 и
съответната
17.3
вноска за ТЗПБ;
за ЗО-8

5 за УПФ

8

за ДОО и
ДЗПО- 9,7; за
ЗО-3,2

7.5

2,2 за УПФ

3.2

За ДОО и ДЗПО
12,6 и
съответната
вноска за ТЗПБ;
ЗО-4,8

9.8

2,8 за
УПФ

4.8

12. Лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; лица,
упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация :
12.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт:

12.1.1. Родени
преди 1 януари
фонд "Пенсии" и
1960г., както и
НЗОК
лицата по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Избран месечен доход между
минималния и максималния
размер на осигурителния
доход /2 600 лв./ за
самоосигуряващите се лица.

за ДОО 17,8; за
ЗО-8

17.8

12.1.2. Родени след
31 декември 1959г.,
фонд "Пенсии",
подлежащи на
ДЗПО, НЗОК
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Избран месечен доход между
минималния и максималния
размер на осигурителния
доход /2 600 лв./ за
самоосигуряващите се лица.

за ДОО и ДЗПО
17,8; за ЗО-8

12.8

5 за УПФ

8

за ДОО
17,8; за ЗО-8

17.8

8

за ДОО и
ДЗПО 17,8;
за ЗО-8

12.8

8

за ДОО
21,3; за ЗО-8

21.3

8

за ДОО и
ДЗПО 21,3;
за ЗО-8

16.3

8

5 за УПФ

8

12.2.Осигурени и за общо заболяване и майчинство:

12.2.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
заболяване и
майчинство"; НЗОК

Избран месечен доход между
минималния и максималния
размер на осигурителния
доход /2 600 лв./ за
самоосигуряващите се лица.

за ДОО 21,3; за
ЗО-8

21.3

12.2.2. Родени след
31 декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
заболяване и
майчинство",
ДЗПО,НЗОК

Избран месечен доход между
минималния и максималния
размер на осигурителния
доход /2 600 лв./ за
самоосигуряващите се лица.

за ДОО и ДЗПО
21,3; за ЗО-8

16.3

5 за УПФ

8

5 за УПФ

8

13. Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители:
13.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт:

13.1.1. Родени
преди 1 януари
фонд "Пенсии",
1960г., както и
НЗОК
лицата по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Избран месечен доход
от 300 до 2 600 лв.

за ДОО 17,8; за
ЗО-8

17.8

8
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за ДОО
17.8
17,8; за ЗО-8

8

13.1.2. Родени след
31 декември 1959г.,
фонд "Пенсии";
подлежащи на
ДЗПО, НЗОК
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Избран месечен доход
от 300 до 2 600 лв.

за ДОО и ДЗПО
17,8; за ЗО-8

12.8

5 за УПФ

8

за ДОО и
ДЗПО 17,8;
за ЗО-8

12.8

8

за ДОО
21,3; за ЗО-8

21.3

8

за ДОО и
ДЗПО 21,3;
за ЗО-8

16.3

8

За ДОО-7,9 и
ЗО 3,2

7.9

8

За ДОО и
ДЗПО-7,9 и
ЗО-3,2

5.7

5 за УПФ

8

13.2.Осигурени и за общо заболяване и майчинство:

13.2.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
заболяване и
майчинство"; НЗОК

Избран месечен доход
от 300 до 2 600 лв.

за ДОО 21,3, за
ЗО-8

21.3

13.2.2. Родени след
31 декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и"Общо
заболяване и
майчинство",
ДЗПО,НЗОК

Избран месечен доход
от 300 до 2 600 лв.

за ДОО и ДЗПО
21,3; за ЗО-8

16.3

5 за УПФ

8

5 за УПФ

8

14. Лица, работещи без трудово правоотношение:

14.1. Родени преди
фонд "Пенсии";
1 януари 1960г.,
както и лицата по
НЗОК
чл. 4б, ал. 1 от КСО

Възнаграждението след
намаляване на разходите за
дейността, но не повече от 2
600 лв.

за ДОО 17,8; за
ЗО-8

17.8

14.2. Родени след
31 декември 1959г.,
фонд "Пенсии";
подлежащи на
ДЗПО, НЗОК
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Възнаграждението след
намаляване на разходите за
дейността, но не повече от 2
600 лв.

за ДОО и ДЗПО
17,8; за ЗО-8

12.8

5 за УПФ

2,2 за УПФ

3.2

За ДОО 9,9;
за ЗО-4,8

9.9

3.2

За ДОО и ДЗПО
9,9; за ЗО-4,8

7.1

15. Морски лица:
15.1. Морски лица- първа категория труд:

15.1.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест:

15.1.1.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 и чл. 4в, ал. 1 от
КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",,
НЗОК

за ДОО 36,3;
ТЗПБ-1,1, за ЗО8

36.3

8
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за ДОО
36,3; ТЗПБ1,1, за ЗО-8

36.3

8

4.8

2,8 за
УПФ

4.8

15.1.1.2. Родени
след 31 декември
1959г., подлежащи
на осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО36,3;ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

15.1.1.3. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО36,3;ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

24.3

15.1.1.4. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4в, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО36,3;ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

31.3

19.3

8

за ДОО и
ДЗПО36,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

19.3

17 (12 за
ППФ +5 за
УПФ)

8

12 за ППФ

8

за ДОО и
ДЗПО36,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

24.3

12 за ППФ

8

5 за УПФ

8

за ДОО и
ДЗПО36,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

31.3

5 за УПФ

8

17 (12 за ППФ
+5 за УПФ)

15.1.2.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест и безработица:

15.1.2.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 и чл. 4в, ал. 1 от
КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"Безраб
отица","ТЗПБ", НЗОК

15.1.2.2. Родени
след 31 декември
1959г., подлежащи
на осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
майчинство";"Безраб от 420 до 2 600 лв.
отица","ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО37,3;ТЗПБ-1,1, за 20.3
ЗО-8

15.1.2.3. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО37,3;ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

15.1.2.4. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4в, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО37,3;ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

за ДОО 37,3;ТЗПБ-1,1,
за ЗО-8

8

за ДОО
37,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

37.3

17 (12 за ППФ
+5 за УПФ)

8

за ДОО и
ДЗПО- 37,3;
ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

20.3

17 (12 за
ППФ +5 за
УПФ)

8

12 за ППФ

8

за ДОО и
ДЗПО37,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

25.3

12 за ППФ

8

8

за ДОО и
ДЗПО37,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

32.3

5 за УПФ

8

37.3

25.3

32.3

5 за УПФ

8

15.2. Морски лица- втора категория труд:
15.2.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест:
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15.2.1.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 и чл. 4в, ал.1 от
КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
НЗОК

за ДОО-31,3;
ТЗПБ-1,1, за ЗО8

31.3

15.2.1.2. Родени
след 31 декември
1959г., подлежащи
на осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО31,3; ТЗПБ-1,1,
за ЗО-8

19.3

15.2.1.3. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО31,3; ТЗПБ-1,1,
за ЗО-8

24.3

15.2.1.4. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4в, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО31,3; ТЗПБ-1,1,
за ЗО-8

26.3

8

за ДОО
31,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

31.3

8

за ДОО и
ДЗПО- 31,3;
ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

19.3

12 (7 за ППФ
+5 за УПФ)

8

7 за ППФ

8

за ДОО и
ДЗПО- 31,3;
ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

24.3

7 за ППФ

8

5 за УПФ

8

за ДОО и
ДЗПО- 31,3;
ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

26.3

5 за УПФ

8

12 (7 за ППФ
+5 за УПФ)

8

15.2.2.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт,общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест и безработица:

15.2.2.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 и чл. 4в, ал. 1 от
КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
майчинство";"Безраб от 420 до 2 600 лв.
отица","ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО 32,3;
ТЗПБ-1,1, за ЗО8

15.2.2.2. Родени
след 31 декември
1959г., подлежащи
на осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
майчинство";"Безраб от 420 до 2 600 лв.
отица","ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО32,3; ТЗПБ-1,1,
20.3
за ЗО-8

15.2.2.3. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
майчинство";"Безраб от 420 до 2 600 лв.
отица","ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО32,3; ТЗПБ-1,1,
25.3
за ЗО-8

8

за ДОО 32,3; ТЗПБ1,1, за ЗО-8

32.3

12 (7 за ППФ
+5 за УПФ)

8

за ДОО и
ДЗПО- 32,3;
ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

20.3

12 (7 за ППФ
+5 за УПФ)

8

7 за ППФ

8

за ДОО и
ДЗПО- 32,3;
ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

25.3

7 за ППФ

8

32.3
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15.2.2.4. Родени
след 31 декември
1959г., направили
избор по чл. 4в, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
майчинство";"Безраб от 420 до 2 600 лв.
отица","ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО32,3; ТЗПБ-1,1,
27.3
за ЗО-8

5 за УПФ

8

за ДОО и
ДЗПО- 32,3;
ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

27.3

5 за УПФ

8

15.3. Морски лица- трета категория труд:
15.3.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест:

15.3.1.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
НЗОК

за ДОО 21,3;ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

21.3

15.3.1.2. Родени
след 31 декември
1959г., подлежащи
на осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ",
ДЗПО, НЗОК

за ДОО и ДЗПО21,3; ТЗПБ-1,1,
за ЗО-8

16.3

5 за УПФ

8

за ДОО 21,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

21.3

8

за ДОО и
ДЗПО21,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

16.3

8

5 за УПФ

8

15.3.2.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест и безработица:

15.3.2.1. Родени
преди 1 януари
1960г., както и
лицата по чл. 4б, ал.
1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
Избран месечен доход
заболяване и
от 420 до 2 600 лв.
майчинство";"ТЗПБ","
Безработица", НЗОК

за ДОО 22,3;ТЗПБ-1,1, за
ЗО-8

15.3.2.2. Родени
след 31 декември
1959г., подлежащи
на осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
заболяване и
Избран месечен доход
майчинство";"ТЗПБ"," от 420 до 2 600 лв.
Безработица", ДЗПО,
НЗОК

за ДОО и ДЗПО22,3;ТЗПБ-1,1, за 17.3
ЗО-8

22.3

5 за УПФ

8

за ДОО 22,3; ТЗПБ1,1, за ЗО-8

22.3

8

за ДОО и
ДЗПО22,3;ТЗПБ1,1, за ЗО-8

17.3

8

5 за УПФ

8

16. Лицата, изплатени на работа в чужбина от български посредник, съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в
чужбина по време на задграничния му мандат:

16.1. Родени преди
фонд "Пенсии" и
1 януари 1960г.,
както и лицата по
НЗОК
чл. 4б, ал. 1 от КСО

420 лв.

за ДОО 17,8; за
ЗО-8

17.8

8
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за ДОО
17.8
17,8; за ЗО-8

8

16.2. Родени след
31 декември 1959г.,
фонд "Пенсии",
подлежащи на
ДЗПО, НЗОК
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

420 лв.

за ДОО и ДЗПО
17,8; за ЗО-8

12.8

5 за УПФ

8

за ДОО и
ДЗПО 17,8;
за ЗО-8

12.8

5 за УПФ

8

17. Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи:

17.1. Родени преди
фонд "Пенсии" и
1 януари 1960г.,
НЗОК
както и лицата по
чл. 4б, ал. 1 от КСО

Избран месечен доход
от 420 до 2 600 лв.

за ДОО 17,8; за
ЗО-8

17.8

17.2. Родени след
31 декември 1959г.,
фонд "Пенсии",
подлежащи на
ДЗПО, НЗОК
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Избран месечен доход
от 420 до 2 600 лв.

за ДОО и ДЗПО
17,8; за ЗО-8

12.8

8

5 за УПФ

за ДОО
17.8
17,8; за ЗО-8

8

за ДОО и
ДЗПО 17,8;
за ЗО-8

12.8

8

за ДОО
21,3; за ЗО-8

21.3

8

за ДОО и
ДЗПО 21,3;
за ЗО-8

16.3

8

За ДОО 7,9 и
ЗО 3,2

7.9

8

5 за УПФ;

8

18. Съпрузите на лицата по чл.4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО:

18.1. Родени преди
1 януари 1960г.,
както и лицата по
чл. 4б, ал. 1 от КСО

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
заболяване и
майчинство"

420 лв./ 300 лв.

за ДОО 21,3; за
ЗО-8

21.3

18.2. Родени след
31 декември 1959г.,
подлежащи на
осигуряване за
ДЗПО в УПФ

Фондове на ДОО"Пенсии" и "Общо
заболяване и
майчинство"

420 лв./ 300 лв.

за ДОО и ДЗПО
21,3; за ЗО-8

16.3

5 за УПФ

8

5 за УПФ

8

19. Лица по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл. 114 а от КТ)

19.1. Родени преди
Фондове на ДОО1 януари 1960г.,
"Пенсии" и "ТЗПБ";
както и лицата по
НЗОК
чл. 4б, ал. 1 от КСО

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не поЗа ДОО 17,8;
малко от минималния месечен
размер на осигурителния доход ТЗПБ-0,9; за ЗОпо основни икономически
8
дейности и квалификационни
групи професии.

17.8
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3.2

За ДОО 9,9;
вноска за ТЗПБ- 9.9
0,9; ЗО- 4,8

4.8

19.2. Родени след
31 декември 1959г., Фондове на ДООподлежащи на
"Пенсии" и "ТЗПБ";
осигуряване за
ДЗПО,НЗОК
ДЗПО в УПФ

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 600 лв. и не помалко от минималния месечен За ДОО и ДЗПО
размер на осигурителния доход 17,8; ТЗПБ-0,9;
по основни икономически
за ЗО- 8
дейности и квалификационни
групи професии.

12.8

5 за УПФ

8

За ДОО и
ДЗПО 7,9; ЗО- 5.7
3,2

2,2 за УПФ

3.2

За ДОО и ДЗПО
9,9; ТЗПБ-0,9;
ЗО-4,8

7.1

2.8

4.8

забележка:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2016 г. се определя съобразно облагаемият им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 г. и 2016 г.
е 420 лв. (чл. 9, ал. 2 от ЗБДОО за 2015 г.).
За лицата, извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с
минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 9, ал. 3 от ЗБДОО за 2016 г.).
минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;
максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
2. Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е определена в размер от 0,4 до 1,1 на сто в Приложение № 2 към Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., съобразно икономическата дейност на осигурителя и е изцяло за негова сметка, с изключение на морските лица,
за които вноската е изцяло за тяхна сметка.
3. Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят съобразно категорията труд в размерите за фонд "Пенсии" както следва:
а) за лицата, работещи при условията на трета категория труд- родени преди 1 януари 1960 г, както и за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО. - 17,8 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
подлежащи на осигуряване за ДЗПО в УПФ - 12,8 на сто
б) за лицата, работещи при условията на втора категория труд- родени преди 1 януари 1960 г, както и за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО. - 20,8 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
подлежащи на осигуряване за ДЗПО в УПФ - 15,8 на сто
в) за лицата, работещи при условията на първа категория труд- родени преди 1 януари 1960 г, както и за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО. - 20,8 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
подлежащи на осигуряване за ДЗПО в УПФ - 15,8 на сто
г) за лицата по чл. 69 от КСО- родени преди 1 януари 1960 г, както и за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО. - 40,8 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г., подлежащи на осигуряване за ДЗПО в УПФ - 35,8 на сто
4. Върху средствата за социални разходи се дължат осигурителни вноски за ДЗПО и НЗОК.
5. Вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2016 г. не се внасят.
6. За лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете от 2 до 5- годишна възраст по реда на чл, 164б, ал. 1 и 4 от КТ
се внася здравноосигурителна вноска в размер на 4,8 на сто върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
Вноската е за сметка на работодателя или самоосигуряващото се лице.
7. За лицата в неплатен отпуск поради производствена необходимост, престой или за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а
от Кодекса на труда здравноосигурителната вноска е изцяло за сметка на работодателя,а когато неплатеният отпуск е по желание на
лицето, вноската е за негова сметка. Размерът на здравноосигурителната вноска е 8 на сто върху половината от минималния месечен
размер на осигурителния доход за самооосигуряващите се лица.
8. За лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 и чл. 4в, ал. 1 от КСО увеличената осигурителна вноска за фонд "Пенсии"
е в размера на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд и се внася по сметката на ДЗПО.
Съкращения:
ДОО - държавно обществено осигуряване
ДЗПО - допълнително задължително пенсионно осигуряване
УПФ - универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
ППФ - професионален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
УчПФ - учителски пенсионен фонд
ЗО - здравно осигуряване
НЗОК-Национална здравноосигурителна каса
Т3ПБ - трудова злополука и професионална болест

- 12 -

