2008 г.
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 видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице
Общ размер на осигурителните вноски

Разпределение на осигурителните вноски
за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване

за здравно
осигуряване

13

за фондовете
на ДОО

12

Общо

9

за здравно
осигуряване

8

за фондовете
на ДОО

7

За сметка на осигурителя

за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване

4

Общо

3

за здравно
осигуряване

2

за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване

1

Доход, върху който се
внасят вноски

за фондовете
на ДОО

Лица, подлежащи
Обхват на
на осигуряване осигуряването

Общо

За сметка на осигуреното лице

14

17

18

1. Лица, работещи по трудов договор - ІІІ категория труд; лица, работещи по договори за управление или контрол на търговски дружества, ЕТ,неперсонифицирани дружества, синдици и ликвидатори; лица, упражняващи трудова
дейност и получаващи доходи на изборни длъжности и служителите с духовно звание на Балгарската православна църква и регистрирани вероизповедания:
Брутното възнаграждение, но
1.1. Родени преди 1 Всички
осигурени
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО 26,5 и
януари 1960 г.
За ДОО 15,9 и
За ДОО
рискове
малко от минималния
съответната
съответната
10,6 и ЗО
6
10.6
2.4
15.9
3.6
26.5
осигурителен доход за
вноска за
вноска за
2,4
съответната професия
ТЗПБ*; ЗО 3,6
ТЗПБ*; за ЗО 6
1.2. Родени след 31 Всички
осигурени
декември 1959 г.
рискове

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
26,5 и
малко от минималния
съответната
осигурителен доход за
вноска за
съответната професия
ТЗПБ*; за ЗО 6

2. Лица, работещи по трудов договор - ІІ категория труд:
Брутното възнаграждение, но
2.1. Родени преди 1 Всички
осигурени
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
януари 1960 г.
рискове
малко от минималния
36,5 и
осигурителен доход за
съответната
съответната професия
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО 6
2.2. Родени след 31 Всички
осигурени
декември 1959 г.
рискове

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
малко от минималния
36,5 и
осигурителен доход за
съответната
съответната професия
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО 6

3. Лица, работещи по трудов договор - І категория труд:
Брутното възнаграждение, но
3.1. Родени преди 1 Всички
осигурени
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
януари 1960 г.
рискове
малко от минималния
41,5 и
осигурителен доход за
съответната
съответната професия
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО 6
3.2. Родени след 31 Всички
осигурени
декември 1959 г.
рискове

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. и не по- за ДОО и ДЗПО
41,5 и
малко от минималния
съответната
осигурителен доход за
вноска за
съответната професия
ТЗПБ*, за ЗО 6

21.5

5 за УПФ

29.5

7 за ПФ

24.5

12 (7 за ПФ + 5 за
УПФ)

29.5

12 за ПФ

24.5

17 (12 за ПФ +5 за
УПФ)

6

За ДОО и
ДЗПО 10,6 и
ЗО 2,4

6

За ДОО
10,6 и ЗО
2,4

6

За ДОО и
ДЗПО 10,6 и
ЗО 2,4

6

За ДОО
10,6 и ЗО
2,4

6

За ДОО и
ДЗПО 10,6 и
ЗО 2,4

4. Държавни служители, съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители:
Брутното възнаграждение, но
4.1. Родени преди 1 Всички
За ДОО 26,5 и
осигурени
не повече от 2 000 лв.
януари 1960 г.
съответната
рискове
26.5
6
вноска за
ТЗПБ*, ЗО 6
4.2. Родени след 31 Всички
осигурени
декември 1959 г.
рискове

Брутното възнаграждение, но за ДОО и ДЗПО
не повече от 2 000 лв.
26,5 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО 6

21.5

5 за УПФ

6

8.6

2 за УПФ

10.6

8.6

2 за УПФ

10.6

8.6

2 за УПФ

2.4

За ДОО и
ДЗПО 15,9 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

12.9

3 за УПФ

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 25,9 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

18.9

7 за ПФ

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 25,9 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

15.9

10 (7 за ПФ + 3 за
УПФ)

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 30,9 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

18.9

12 за ПФ

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 30,9 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

15.9

15 (12 за ПФ + 3
за УПФ)

3.6

За ДОО 26,5 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 6

26.5

За ДОО и
ДЗПО 26,5 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 6

21.5

6

5 за УПФ

6

5. Учители:
5.1. Родени преди 1 Всички
осигурени
януари 1960 г.
рискове

5.2. Родени след 31 Всички
осигурени
декември 1959 г.
рискове

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. - в
бюджетната сфера; брутното
възнаграждение, но не повече За ДОО и УчПФ
30,8 и
30,8 /26,5 за
от 2 000 лв. и не по-малко от
ДОО+4,3 за
съответната
минималния осигурителен
УчПФ/
вноска за
доход за съответната
6
ТЗПБ*;
ЗО
професия, за извън
бюджетната сфера
Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. - в
бюджетната сфера; брутното
възнаграждение, но не повече за ДОО, УчПФ и
ДЗПО 30,8 и 25,8 /21,5 за
от 2 000 лв. и не по-малко от
ДОО+4,3 за
съответната
минималния осигурителен
УчПФ/
вноска за
доход за съответната
ТЗПБ*, за ЗО 6
професия, за извън
бюджетната сфера

5 за УПФ

6

За ДОО
10,6 и ЗО
2,4

6

За ДОО и
ДЗПО 10,6 и
ЗО 2,4

10.6

8.6

2 за УПФ

2.4

За ДОО 20,2
/15,9 за
ДОО+4,3 за 20,2 /15,9
УчПФ/ и
за
съответната ДОО+4,3
вноска за
за УчПФ/
ТЗПБ*; за ЗО
3,6

2.4

За ДОО и
ДЗПО и УчПФ 17,2 /12,9
20,2 и
за
съответната ДОО+4,3
за УчПФ/
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

3.6

3 за УПФ

3.6

6. Кадрови военнослужещи, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по ЗМВР и по ЗИН и следователите, Държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност, Служителите в Главна
дирекция "Национална служба "Гражданска защита" на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии":
Брутното възнаграждение, но
6.1. Родени преди 1 Всички
за ДОО 29,5 и
осигурени
не повече от 2 000 лв.
януари 1960 г.
за ДОО 29,5 и
съответната
рискове
съответната
вноска за
29.5
6
29.5
6
вноска за
ТЗПБ;
ТЗПБ*, за ЗО 6
за ЗО 6
6.2. Родени след 31 Всички
осигурени
декември 1959 г.
рискове

Брутното възнаграждение, но
за ДОО, ДЗПО
не повече от 2 000 лв.
29,5 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО 6

24.5

5 за УПФ

7. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно:
7.1. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно ІIІ категория труд:
Брутното възнаграждение, но
7.1.1 Родени преди За старост,
инвалидност и
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО 22 и
1 януари 1960 г.
смърт и ТЗПБ
малко от минималния
съответната
22
осигурителен доход за
вноска за
съответната професия
ТЗПБ*; ЗО 6
/изчислен пропорционално/
7.1.2. Родени след За старост,
31 декември 1959 г. инвалидност и
смърт и ТЗПБ

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. и не по- за ДОО и ДЗПО
22 и
малко от минималния
съответната
осигурителен доход за
вноска
за
съответната професия
ТЗПБ*, за ЗО 6
/изчислен пропорционално/

17

7.2. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно IІ категория труд:
Брутното възнаграждение, но
7.2.1. Родени преди За старост,
инвалидност и
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
1 януари 1960 г.
32 и
смърт и ТЗПБ
малко от минималния
25
съответната
осигурителен доход за
вноска за
съответната професия
ТЗПБ*, за ЗО 6
/изчислен пропорционално/
7.2.2. Родени след За старост,
31 декември 1959 г. инвалидност и
смърт и ТЗПБ

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
32 и
малко от минималния
съответната
осигурителен доход за
вноска за
съответната професия
ТЗПБ*; за ЗО 6
/изчислен пропорционално/

20

7.3. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно І категория труд:
Брутното възнаграждение, но
7.3.1. Родени преди За старост,
инвалидност и
не повече от 2 000 лв. и не по- За ДОО и ДЗПО
1 януари 1960 г.
37 и
смърт и ТЗПБ
малко от минималния
25
съответната
осигурителен доход за
вноска за
съответната професия
ТЗПБ*; за ЗО 6
/изчислен пропорционално/
7.3.2. Родени след За старост,
31 декември 1959 г. инвалидност и
смърт и ТЗПБ

Брутното възнаграждение, но
не повече от 2 000 лв. и не по- за ДОО и ДЗПО
37 и
малко от минималния
съответната
осигурителен доход за
вноска за
съответната професия
ТЗПБ*; за ЗО 6
/изчислен пропорционално/

20

24.5

2.4

За ДОО 13,2 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО
3,6

13.2

2.4

За ДОО и
ДЗПО 13,2 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

10.2

3 за УПФ

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 23,2 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

16.2

7 за ПФ

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 23,2 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

13.2

10 (7 за ПФ + 3 за
УПФ)

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 28,2 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

16.2

12 за ПФ

3.6

2.4

За ДОО и
ДЗПО 28,2 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; ЗО 3,6

13.2

15 (12 за ПФ + 3
за УПФ)

3.6

6

6

За ДОО 8,8
и ЗО 2,4

5 за УПФ

6

За ДОО и
ДЗПО 8,8 и
ЗО 2,4

6.8

7 за ПФ

6

За ДОО 8,8
и ЗО 2,4

8.8

6

За ДОО и
ДЗПО 8,8 и
ЗО 2,4

12 за ПФ

6

За ДОО 8,8
и ЗО 2,4

8.8

17 (12 за ПФ +5 за
УПФ)

6

За ДОО и
ДЗПО 8,8 и
ЗО 2,4

6.8

12 (7 за ПФ + 5 за
УПФ)

за ДОО,
ДЗПО 29,5 и
съответната
вноска за
ТЗПБ;
за ЗО 6

8.8

6.8

2 за УПФ

2 за УПФ

2 за УПФ

5 за УПФ

6

3.6

8. Лица, работещи без трудово правоотношение:
8.1. Родени преди 1 За инвалидност Възнаграждението след
намаляване с нормативно
януари 1960 г.
поради общо
заболяване, за признатите разходи, но не
повече от 2 000 лв.
старост и за
смърт
8.2. Родени след 31 За инвалидност
декември 1959 г.
поради общо
заболяване, за
старост и за
смърт

Възнаграждението след
намаляване с нормативно
признатите разходи, но не
повече от 2 000 лв.

за ДОО 22; за
ЗО 6

22

за ДОО и ДЗПО
22; за ЗО 6

17

9. Членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията:
Полученото възнаграждение
9.1. Родени преди 1 Всички
осигурени
януари 1960 г.
за ДОО 25,5 и
социални
съответната
рискове без
вноска за
безработица
ТЗПБ*; за ЗО 6
9.2. Родени след 31 Всички
осигурени
декември 1959 г.
социални
рискове без
безработица

Полученото възнаграждение

за ДОО и ДЗПО
25,5 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО 6

5 за УПФ

25.5

20.5

5

6

За ДОО 6,8
и ЗО 2,4

8.8

6

За ДОО и
ДЗПО 8,8 и
ЗО 2,4

6.8

6

за ДОО
10,2; за ЗО
2,4

10.2

6

за ДОО и
ДЗПО 10,2;
за ЗО 2,4

8.2

2 за УПФ

2 за УПФ

2.4

За ДОО 13,2;
за ЗО 3,6

13.2

2.4

За ДОО и
ДЗПО 13,2; за
ЗО 3,6

10.2

2.4

За ДОО 15,3 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО
3,6

15.3

2.4

за ДОО и
ДЗПО 15,3 и
съответната
вноска за
ТЗПБ*; за ЗО
3,6

12.3

3.6

3 за УПФ

3.6

3.6

3 за УПФ

3.6

10. Еднолични търговци; лица, образували ЕООД; съдружници в търговски дружества; лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация и физ. лица, членове на неперсонифицирани дружества,
съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат :
10.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
10.1.1. Родени
За инвалидност Избран месечен доход от 240
преди 1 януари
до 2 000 лв.
поради общо
за ДОО 22; за
1960 г.
заболяване, за
ЗО 6
старост и за
смърт
10.1.2. Родени след За инвалидност
31 декември 1959 г. поради общо
заболяване, за
старост и за
смърт

Избран месечен доход от 240
до 2 000 лв.

за ДОО и ДЗПО
22; за ЗО 6

22

17

5 за УПФ

10.2.Осигурени за всички осигурени рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
За всички
10.2.1. Родени
Избран месечен доход от 240
осигурени
преди 1 януари
до 2 000 лв.
рискове, без
1960 г.
за ДОО 25,5, за
25.5
ТЗПБ и
ЗО 6
безработица
10.2.2. Родени след За всички
31 декември 1959 г. осигурени
рискове, без
ТЗПБ и
безработица

6

за ДОО 22;
за ЗО 6

22

6

за ДОО и
ДЗПО 22; за
ЗО 6

17

6

за ДОО
25,5; за ЗО
6

25.5

6

за ДОО и
ДЗПО 25,5;
за ЗО 6

20.5

6

за ДОО 22;
за ЗО 6

22

6

за ДОО и
ДЗПО 22; за
ЗО 6

17

6

за ДОО
25,5; за ЗО
6

25.5

Избран месечен доход от 240
до 2 000 лв.
за ДОО и ДЗПО
25,5; за ЗО 6

20.5

5 за УПФ

6

5 за УПФ

6

6

5 за УПФ

6

11. Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители:
11.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
11.1.1. Родени
За инвалидност Избран месечен доход от 120
преди 1 януари
до 2 000 лв., а за лицата,
поради общо
за ДОО 22; за
1960 г.
заболяване, за извършващи само земеделска
ЗО 6
старост и за
дейност - от 60 до 2 000 лв.
смърт
11.1.2. Родени след За инвалидност Избран месечен доход от 120
31 декември 1959 г. поради общо
до 2 000 лв., а за лицата,
за ДОО и ДЗПО
заболяване, за извършващи само земеделска
22; за ЗО 6
дейност - от 60 до 2 000 лв.
старост и за
смърт

22

17

5 за УПФ

11.2.Осигурени за всички осигурени рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
За всички
11.2.1. Родени
Избран месечен доход от 120
осигурени
преди 1 януари
до 2 000 лв., а за лицата,
рискове, без
1960 г.
извършващи само земеделска за ДОО 25,5, за
25.5
ТЗПБ и
дейност - от 60 до 2 000 лв.
ЗО 6
безработица

6

5 за УПФ

6

6

11.2.2. Родени след За всички
31 декември 1959 г. осигурени
рискове, без
ТЗПБ и
безработица

Избран месечен доход от 120
до 2 000 лв., а за лицата,
извършващи само земеделска
за ДОО и ДЗПО
дейност - от 60 до 2 000 лв.
25,5; за ЗО 6

20.5

5 за УПФ

6

за ДОО и
ДЗПО 25,5;
за ЗО 6

20.5

5 за УПФ

Забележки:
1. 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 2008 г., съобразно икономическата дейност на осигурителя и е изцяло за негова сметка.
2. Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят съобразно категорията труд в размерите за фонд "Пенсии" /за лицата, родени
преди 1 януари 1960 г. - 22 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 17 на сто; за лицата, работещи при условията на I и II категория труд съответно - 25 на сто
и 20 на сто за лицата, родени преди 31 декември 1959 г.за лицата, родени след 31 декември 1959 г.; за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
и за следователите по Закона за съдебната власт съответно 25 на сто и 20 на сто/ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален
или професионален пенсионен фонд.
3. Вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е в размер на 0,5 на сто върху изплатените брутни трудови възнаграждения, но върху не
повече от 2 000 лв. и е изцяло за сметка на работодателя. Вноската се внася само от работодатели, за които се предвижда възможност за откриване на производство
по несъстоятелност по Търговския закон или други закони. При вноските за фонд "Гаранитирани вземания на работниците и служителите" не се прилага
минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за 2008 г.
4. За лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се внася здравноосигурителна
вноска в размер на 3,6 на сто върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноската е за сметка на работодателя или самоосигуряващото се лице.
5. За лицата в неплатен отпуск, поради производствена необходимост, престой или за отглеждане на дете се внася здравноосигурителна вноска в размер на 6 на сто
върху 120 лв. за всеки месец и е изцяло за сметка на работодателя. Когато неплатеният отпуск е по желание на лицето, вноската е за негова сметка.
Съкращения:
ДОО - държавно обществено осигуряване
ДЗПО - допълнително задължително пенсионно осигуряване
УПФ - универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
ПФ - професионален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
УчПФ - учителски пенсионен фонд
ЗО - здравно осигуряване
ТППБ - трудова злополука и професионална болест
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