
 

 

Основни промени в пенсионното и осигуряването при болест в Чешката 

република, в сила от 1. 1. 2022 г 

Промени в пенсионното осигуряване от 1 януари 2022 г 

От 1 януари 2022 г. всички пенсии, правото на които е възникнало преди тази дата, 

са увеличени, както следва: 

- Основният размер на пенсиите се увеличава на 3900 CZK на месец с фиксирана 

сума от 350 CZK. 

- Процентната част от размера на пенсиите се увеличава с 1,3%; а също така 

допълнително се добавя сума от 300 CZK, която става част от процентния дял от размера 

на пенсията. 

Средното увеличение възлиза на 805 CZK. 

Ако пенсията е отпусната в пропорционален размер, определен съгласно 

Регламент (ЕО) № 883/2004 и 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета или 

съгласно международен договор за социално осигуряване, увеличението на пенсията 

също е пропорционално, т.е. изчислява се при същото съотношение на чешкия към 

общия осигурителен стаж, при което е била определена увеличената пропорционална 

част от пенсия. 

 

Промени в осигуряването при болест от 1 януари 2022 г 

• Увеличаване на нивата на намаление за изчисляване на обезщетенията за болест: 

Нивата на намаление от 1 януари 2022 г. са: 

1-во ниво на намаление 1 298 CZK 

2-ро ниво на намаление 1 946 CZK 

Трето ниво на намаление 3 892 CZK 

• Обезщетение за бащинство 

Периодът на предоставяне на това обезщетение се удължава от една на две 

седмици. Срокът на изплащане на обезщетение за бащинство се удължава и в случай, че 

детето е хоспитализирано през първите шест седмици от живота му, за периода на 

хоспитализация. 
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• Добавка за дългосрочна грижа 

Срокът на престой в институция за болнична помощ се съкращава като условие 

за право на добавка от 7 на 4 календарни дни. 

Промени в сферата на самостоятелно заетите лица 

Определеният минимален осигурителен доход за 2022 г. възлиза на: 

- при основна дейност - 9 728 CZK 

- при допълнителна дейност - 3 892 Kč 

Повече информация може да се намери на интернет сайта на ČSSA (Чешката 

администрация за социално осигуряване) - www.cssz.cz, на английски език - 

www.cssz.cz/web/en, на немски език - www.cssz.cz/web/de и на френски език - 

www.cssz.cz/web/fr.  

 

 

 

 

http://www.cssz.cz/web/en
http://www.cssz.cz/web/de
http://www.cssz.cz/web/fr

