
ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО В ПРОЦЕНТИ ЗА 

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР, ПРИ УСЛОВИЯТА НА III, II И I КАТЕГОРИЯ ТРУД 

 

 

Работници и служители, работещи при условията на III-та категория труд - код 01 от декларация образец № 1 

“Данни за осигуреното лице” 

 
Година За сметка на 

осигурителя 

За сметка на 

осигуреното 

лице 

общ %  Минимален и максимален размер на осигурителния доход 

2000 г. 
28.7 7 35.7 

 получено брутно възнаграждение, но не повече от 10 МРЗ: 01.01. – 

31.01. 670 лв.; 01.02.–30.09. 750 лв.; 01.10 – 31.12. 790 лв. 

2001 г. 
26.3 6.4 32.7 

 получено брутно възнаграждение, но не повече от 10 МРЗ: 01.01.– 

31.03. 790 лв.; 01.04. – 30.09. 850 лв.; 01.10. –31.12. 1000 лв. 

за лица, родени преди 

01.01.1960 г. 
 за лица, родени след 

31.12.1959 г. 

 

 

Минимален и максимален 

размер на осигурителния доход Година За сметка на 

осигурителя 

За сметка на 

осигурено то 

лице 

общ %  За сметка 

на 

осигурител

я 

За сметка 

на 

осигурено 

то лице 

общ 

% 

2002 г. 27.7 9 36.7  26.2 8.5 34.7 

получено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

850 лв. 

2003 г. 

27.7 9 36.7  26.2 8.5 34.7 

получено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

1000 лв., и не по-малко от МОД* 

2004 г. 

27.7 9 36.7  25.45 8.25 33.7 

получено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

1200 лв. и не по-малко от МОД* 

2005 г. 

24.85+ТЗПБ* 10.65 35.5  
22.75+ТЗПБ

* 
9.75 32.5 

получено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

1300 лв. и не по-малко от МОД* 

2006 г. 

19.175+ТЗПБ* 10.325 29.5  
16.575+ТЗП

Б* 
8.925 25.5 

получено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

1400 лв. и не по-малко от МОД* 



от 01.01. 

до 30.09. 

2007 г. 
19.175+ТЗПБ* 10.325 29.5  

15.925+ТЗП

Б* 
8.575 24.5 

получено или начислено, но 

неизплатено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

1400 лв. и не по-малко от МОД* 

от 01.10. 

до 31.12. 

2007 г. 
17.225+ТЗПБ* 9.275 26.5  

13.975+ТЗП

Б* 
7.525 21.5 

получено или начислено, но 

неизплатено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

1400 лв. и не по-малко от МОД* 
2008 г. 

15.9+ТЗПБ* 10.6 26.5  12.9+ТЗПБ* 8.6 21.5 

получено или начислено, но 

неизплатено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

2000 лв. и не по-малко от МОД* 

2009 г. 

12.7+ТЗПБ* 9.8 22.5  9.9+ТЗПБ* 7.6 17.5 

получено или начислено, но 

неизплатено брутно 

възнаграждение, но не повече от 

2000 лв. и не по-малко от МОД* 

2010 г. 

11.6+ТЗПБ* 8.9 20.5  8.8+ТЗПБ* 6.7 15.5 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не по-малко 

от МОД* 

2011 г. 

12.6+ТЗПБ* 9.7 22.3  9.8+ТЗПБ* 7.5 17.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не по-малко 

от МОД* 



2012 г. 

12.6+ТЗПБ* 9.7 22.3  9.8+ТЗПБ* 7.5 17.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не по-малко 

от МОД* 

 

2013 г. 

12.6+ТЗПБ* 9.7 22.3  9.8+ТЗПБ* 7.5 17.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2200 лв. и не по-малко 

от МОД* 

2014 г. 

12.6+ТЗПБ* 9.7 22.3  9.8+ТЗПБ* 7.5 17.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2400 лв. и не по-малко 

от МОД* 

2015 г. 

12.6+ТЗПБ* 9.7 22.3  9.8+ТЗПБ* 7.5 17.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2600 лв. и не по-малко 

от МОД* 

2016 г. 

12.6+ТЗПБ* 9.7 22.3 9.8+ТЗПБ* 7.5 17.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2600 лв. и не по-малко 

от МОД* 
 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 

 
9.8+ТЗПБ*+2,8 7.5+2,2 17.3+5.0 



2017 г. 

13.16+ТЗПБ* 10.14 23.3 10.36+ТЗПБ* 7.94 18.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2600 лв. и не по-малко 

от МОД* 
 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 

 
10.36+ТЗПБ*+

2,8 
7.94+2,2 18.3+5.0 

2018 г. 

13.72+ТЗПБ* 10.58 24.3 10.92+ТЗПБ* 8.38 19.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 2600 лв. и не по-малко 

от МОД* 
 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 

 
10.92+ТЗПБ*+

2,8 
8.38+2,2 19.3+5.0 

2019 г. 

13.72+ТЗПБ* 10.58 24.3 10.92+ТЗПБ* 8.38 19.3 Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от3000 лв. и не по-малко 

от МОД* 
 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 



 
10.92+ТЗПБ*+

2,8 
8.38+2,2 19.3+5.0 

2020 г. 

13.72+ТЗПБ* 10.58 24.3 10.92+ТЗПБ* 8.38 19.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от3000 лв. и не по-малко 

от МОД* 
 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 

 
10.92+ТЗПБ*+

2,8 
8.38+2,2 19.3+5.0 

2021 г. 

13.72+ТЗПБ* 10.58 24.3 10.92+ТЗПБ* 8.38 19.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от3000 лв. и не по-малко 

от МОД* 
 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 

 
10.92+ТЗПБ*+

2,8 
8.38+2,2 19.3+5.0 

2022 г. 

13.72+ТЗПБ* 10.58 24.3 10.92+ТЗПБ* 8.38 19.3 

За периода от 01.01.2022 г. до 

31.03.2022 г.: 

Получено, начислено и неизплатено или 

неначислено брутно възнаграждение, но 

не повече от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 



 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 

Приложение 1 

към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО* за 2022 г. 

 

За периода от 01.04.2022 г. до 

31.12.2022 г.: 

Получено, начислено и неизплатено или 

неначислено брутно възнаграждение, но 

не повече от 3400 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 

Приложение 1А 

към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО* за 2022 г. 

 

 

10.92+ТЗПБ*+

2,8 
8.38+2,2 19.3+5.0 

2023 г. 

13.72+ТЗПБ* 10.58 24.3 10.92+ТЗПБ* 8.38 19.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или неначислено 

брутно възнаграждение, но не 

повече от 3400 лв. и не по-малко 

от МОД*. 

 
 

За лицата избрали осигуряване 

във ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ (чл. 

4б КСО в сила от15.08.2015 г.) 

 
10.92+ТЗПБ*+

2,8 
8.38+2,2 19.3+5.0 

 

Увеличената осигурителна вноска 5 % се трансферира служебно във фонд “Пенсии” на ДОО. 
 

 

Работници и служители, работещи при условията на II-та и I-ва категория труд - код 03 и 02 от декларация 

образец № 1 “Данни за осигуреното лице” 

 
Година За сметка на 

осигурителя 

За сметка на 

осигуреното лице 

общ %  Минимален и максимален размер на осигурителния доход 

2000 г. 
31.7 7 38.7 

 получено брутно възнаграждение, но не повече от 10 МРЗ: 01.01. – 

31.01. 670 лв.; 01.02.–30.09. 750 лв.; 01.10 – 31.12. 790 лв. 



2001 г. 
29.3 6.4 35.7 

 получено брутно възнаграждение, но не повече от 10 МРЗ: 01.01.– 

31.03. 790 лв.; 01.04. – 30.09. 850 лв.; 01.10. –31.12. 1000 лв. 

за лица, родени преди 

01.01.1960 г. 
 за лица, родени след 

31.12.1959 г. 

 

 

Минимален и 

максимален размер на 

осигурителния доход 
Година За сметка на 

осигурителя 

За сметка на 

осигурено то 

лице 

общ %  За сметка на 

осигурителя 
За сметка на 

осигурено то 

лице 

общ % 

2002 г. 30.7 9 39.7  29.2 8.5 37.7 

получено брутното 

възнаграждение, но не 

повече от 850 лв. 

2003 г. 

30.7 9 39.7  29.2 8.5 37.7 

получено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 1000 лв., и не 

по-малко от МОД* 

2004 г. 

30.7 9 39.7  28.45 8.25 36.7 

получено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 1200 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2005 г. 

27.85+ТЗПБ* 10.65 38.5  25.75+ТЗПБ* 9.75 35.5 

получено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 1300 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2006 г. 

22.175+ТЗПБ* 10.325 32.5  19.575+ТЗПБ* 8.925 28.5 

получено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 1400 лв. и не 

по-малко от МОД* 

от 01.01. 

до 30.09. 

2007 г. 22.175+ТЗПБ* 10.325 32.5  18.925+ТЗПБ* 8.575 27.5 

получено или начислено, 

но неизплатено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 1400 лв. и не 

по-малко от МОД* 

от 01.10. 

до 31.12. 

2007 г. 
20.225+ТЗПБ* 9.275 29.5  16.975+ТЗПБ* 7.525 24.5 

получено или начислено, 

но неизплатено брутно 

възнаграждение, но не 



повече от 1400 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2008 г. 

18.9+ТЗПБ* 10.6 29.5  15.9+ТЗПБ* 8.6 24.5 

получено или начислено, 

но неизплатено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2009 г. 

15.7+ТЗПБ* 9.8 25.5  12.9+ТЗПБ* 7.6 20.5 

получено или начислено, 

но неизплатено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2010 г. 

14.6+ТЗПБ* 8.9 23.5  11.8+ТЗПБ* 6.7 18.5 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2011 г. 

15.6+ТЗПБ* 9.7 25.3  12.8+ТЗПБ* 7.5 20.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2012 г. 

15.6+ТЗПБ* 9.7 25.3  12.8+ТЗПБ* 7.5 20.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2000 лв. и не 

по-малко от МОД* 



2013 г. 

15.6+ТЗПБ* 9.7 25.3  12.8+ТЗПБ* 7.5 20.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2200 лв. и не 

по-малко от МОД* 

2014 г. 

 

 

 

 

 

15.6+ТЗПБ* 9.7 25.3  12.8+ТЗПБ* 7.5 20.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2400 лв. и не по-

малко от МОД* 

2015 г. 

 

15.6+ТЗПБ* 9.7 25.3  12.8+ТЗПБ* 7.5 20.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не 

повече от 2600 лв. и не по-

малко от МОД* 

 
 
 

 

2016 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

15.6+ТЗПБ* 

 

 

 

9.7 

 

25.3 12.8+ТЗПБ* 7.5 20.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 2600 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

12.8+ТЗПБ*+ 

2.8 
7.5+2.2 20.3+5.0 



За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ – 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 

 

15.6+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

9.7 

 
 

25.3+12.0 

 

 

12.8+ТЗПБ*+12.0 

 

7.5 

 

 

20.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

12.8+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
7.5+2.2 

20.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 

15.6+ТЗПБ* 

 

 

9.7 

 

 

25.3 

 

12.8+ТЗПБ* 

 

 

7.5 

 

20.3 Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 2600 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 



12.8+ТЗПБ*+2.8 7.5+2.2 20.3+5.0 

 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 

 

 

15.6+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

9.7 

 

 

25.3+7.0 
 

12.8+ТЗПБ*+7.0 

 

 

7.5 

 

20.3+7.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

12.8+ТЗПБ*+

7.0+2.8 
7.5+2.2 20.3+7.0+5.0 

 

2017 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

16.16+ТЗПБ* 

 

 

 

10.14 

 

26.3 13.36+ТЗПБ* 7.94 21.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 



 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

от 2600 лв. и не по-малко от 

МОД* 

 

 

13.36+ТЗПБ*+ 

2.8 
7.94+2.2 21.3+5.0 

За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ – 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 

 

16.16+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

10.14 

 
 

26.3+12.0 

 

 

13.36+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

7.94 

 

 

21.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

13.36+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
7.94+2.2 

21.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 



16.16+ТЗПБ* 

 

 

10.14 

 

 

26.3 

 

13.36+ТЗПБ* 

 

 

7.94 

 

21.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 2600 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.36+ТЗПБ*+2.8 7.94+2.2 21.3+5.0 

 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 

 

 

16.16+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

10.14 

 

 

26.3+7.0 
 

13.36+ТЗПБ*+7.0 

 

 

7.94 

 

21.3+7.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.36+ТЗПБ*

+7.0+2.8 
7.94+2.2 21.3+7.0+5.0 



 

2018 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

 

10.58 

 

27.3 13.92+ТЗПБ* 8.38 22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 2600 лв. и не по-малко от 

МОД* 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

2.8 
8.38+2.2 22.3+5.0 

За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн.за ППФ* – 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 

 

16.72+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

10.58 

 
 

27.3+12.0 

 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

8.38 

 

 

22.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 



13.92+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
8.38+2.2 

22.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

10.58 

 

 

27.3 

 

13.92+ТЗПБ* 

 

 

8.38 

 

22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 2600 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*+2.8 8.38+2.2 22.3+5.0 

 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ* – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 

 

 

16.72+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

10.58 

 

 

27.3+7.0 
 

13.92+ТЗПБ*+7.0 

 

 

8.38 

 

22.3+7.0  



 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*

+7.0+2.8 
8.38+2.2 22.3+7.0+5.0 

 

2019 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

 

10.58 

 

27.3 13.92+ТЗПБ* 8.38 22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

2.8 
8.38+2.2 22.3+5.0 

За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ* – 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 



 

16.72+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

10.58 

 
 

27.3+12.0 

 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

8.38 

 

 

22.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
8.38+2.2 

22.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

10.58 

 

 

27.3 

 

13.92+ТЗПБ* 

 

 

8.38 

 

22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*+2.8 8.38+2.2 22.3+5.0 



 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ* – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 

 

 

16.72+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

10.58 

 

 

27.3+7.0 
 

13.92+ТЗПБ*+7.0 

 

 

8.38 

 

22.3+7.0 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*

+7.0+2.8 
8.38+2.2 22.3+7.0+5.0 

 

2020 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

 

10.58 

 

27.3 13.92+ТЗПБ* 8.38 22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

2.8 

8.38+2.2 22.3+5.0 



За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ*– 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 

 

16.72+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

10.58 

 
 

27.3+12.0 

 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

8.38 

 

 

22.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване  във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
8.38+2.2 

22.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

10.58 

 

 

27.3 

 

13.92+ТЗПБ* 

 

 

8.38 

 

22.3 Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 



13.92+ТЗПБ*+2.8 8.38+2.2 22.3+5.0 

 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ* – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 

 

 

16.72+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

10.58 

 

 

27.3+7.0 
 

13.92+ТЗПБ*+7.0 

 

 

8.38 

 

22.3+7.0 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*

+7.0+2.8 
8.38+2.2 22.3+7.0+5.0 

 

2021 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

 

10.58 

 

27.3 13.92+ТЗПБ* 8.38 22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 



 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

2.8 

8.38+2.2 22.3+5.0 

За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ*– 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 

 

16.72+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

10.58 

 
 

27.3+12.0 

 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

8.38 

 

 

22.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване  във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
8.38+2.2 

22.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 



16.72+ТЗПБ* 

 

 

10.58 

 

 

27.3 

 

13.92+ТЗПБ* 

 

 

8.38 

 

22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*+2.8 8.38+2.2 22.3+5.0 

 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ* – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 

 

 

16.72+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

10.58 

 

 

27.3+7.0 
 

13.92+ТЗПБ*+7.0 

 

 

8.38 

 

22.3+7.0 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД* 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*

+7.0+2.8 
8.38+2.2 22.3+7.0+5.0 



 

2022 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

 

10.58 

 

27.3 13.92+ТЗПБ* 8.38 22.3 

За периода от 01.01.2022 г. 

до 31.03.2022 г.: 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 

Приложение 1 

към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО* за 

2022 г. 

 

За периода от 01.04.2022 г. 

до 31.12.2022 г.: 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3400 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 

Приложение 1А 

към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО* за 

2022 г. 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

2.8 

8.38+2.2 22.3+5.0 

За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ*– 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 

 

16.72+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

10.58 

 
 

27.3+12.0 

 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

8.38 

 

 

22.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване  във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 



13.92+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
8.38+2.2 

22.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

10.58 

 

 

27.3 

 

13.92+ТЗПБ* 

 

 

8.38 

 

22.3 

За периода от 01.01.2022 г. 

до 31.03.2022 г.: 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 

Приложение 1 

към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО* за 

2022 г. 

 

За периода от 01.04.2022 г. 

до 31.12.2022 г.: 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3400 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 

Приложение 1А 

към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО* за 

2022 г. 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*+2.8 8.38+2.2 22.3+5.0 

 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ* – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 



 

 

16.72+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

10.58 

 

 

27.3+7.0 
 

13.92+ТЗПБ*+7.0 

 

 

8.38 

 

22.3+7.0 

За периода от 01.01.2022 г. 

до 31.03.2022 г.: 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3000 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 

Приложение 1 

към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО* за 

2022 г. 

 

За периода от 01.04.2022 г. 

до 31.12.2022 г.: 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3400 лв. и не по-малко от 

МОД*, съгласно 

Приложение 1А 

към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО* за 

2022 г. 

 

 

 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*

+7.0+2.8 
8.38+2.2 22.3+7.0+5.0 

 

2023 г. 

 

 

 

І-ва категория труд 

 

 

 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

 

10.58 

 

27.3 13.92+ТЗПБ* 8.38 22.3 Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3400 лв. и не по-малко от 

МОД*. 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 



 

13.92+ТЗПБ*+ 

2.8 

8.38+2.2 22.3+5.0 

За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ*– 12 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 

 

16.72+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

10.58 

 
 

27.3+12.0 

 

 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0 

 

8.38 

 

 

22.3+12.0 

 

 

За лицата избрали осигуряване  във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*+ 

12.0+2.8 
8.38+2.2 

22.3+ 

12.0+5.0 

II-ра категория труд 

16.72+ТЗПБ* 

 

 

10.58 

 

 

27.3 

 

13.92+ТЗПБ* 

 

 

8.38 

 

22.3 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 



 

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

от 3400 лв. и не по-малко от 

МОД*. 

 

 

13.92+ТЗПБ*+2.8 8.38+2.2 22.3+5.0 

 За лицата избрали осигур. във ф”Пенсии” с увел. вн. за ППФ* – 7 % 

(чл. 4в от КСО в сила от 01.01.2016 г.) 
 

 

 

16.72+ТЗПБ*+7.0 

 

 

 

10.58 

 

 

27.3+7.0 
 

13.92+ТЗПБ*+7.0 

 

 

8.38 

 

22.3+7.0 

Получено, начислено и 

неизплатено или 

неначислено брутно 

възнаграждение, но не повече 

от 3400 лв. и не по-малко от 

МОД*. 

  

За лицата избрали осигуряване във 

ф”Пенсии” с увелич. вноска  с 

размера на вноската за УПФ* 

(чл. 4бКСОв сила от15.08.2015 г.) 

13.92+ТЗПБ*

+7.0+2.8 
8.38+2.2 22.3+7.0+5.0 

 

Увеличената осигурителна вноска с размера на вноската за УПФ - 5% се трансферира служебно във фонд “Пенсии” на ДОО. 

Увеличената осигурителна вноска с размера на вноската за ППФ – (12% за I-ва категория, 7 % - за II-ра категория) се 

трансферира служебно във фонд “Пенсии” на ДОО. 

 

Съкращения: 

* ТЗПБ – трудова злополука и професионална болест 



* МОД – минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии 

* УПФ – универсален пенсионен фонд 

* ППФ – професионален пенсионен фонд 

* ЗБДОО – Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 

 


