
Осигуровки и данъци за 2019 (таблица) 

Вид осигурен Фонд Процент 
Вид 

плащане 

Родени 
преди 1960г. 

Родени след 
1959г. 

раб. лична раб. лична 
01 - Трета категория труд 
08 - Учители 
10 - Дог. за упр. и контрол 
01 - До 5 раб. дни месечно 

Фонд Пенсии   11.02 8.78 8.22 6.58 
Общо заболяване и майчинство   2.10 1.40 2.10 1.40 
Безработица   0.60 0.40 0.60 0.40 
Общо: 24.30% 551111 13.72 10.58 х х 

19.30% х х 10.92 8.38 
02 - Първа и 
03 - Втора кат. 

Фонд ДОО + 3% за раб. 27.30% 16.72 10.58 х х 
22.30% х х 13.92 8.38 

05 - Държавни служители Трета категория труд 24.30% 24.30 х х х 
19.30% х х 19.30 х 

27 - Обезщ. по чл.222 ал.1 КТ и 
чл.106 ал.2 ЗДС 

Обезщетения по чл.222 ал.1 КТ 19.80% 11.02 8.78 х х 
14.80% х х 8.22 6.58 

Обезщетения по чл.106 ал.2 ЗДС 19.80% 19.80 х х х 
14.80% х х 14.80 х 

01, 08, 10 и 11 Осигуровки върху социалните разходи 24.30% 13.72 10.58 х х 
19.30% х х 10.92 8.38 

05, 24 Осигуровки върху социалните разходи 24.30% 24.30 х х х 
19.30% х х 19.30 х 

Всички без 14 ТЗПБ 2019, според КИД 2008 
14, 15, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 69, 73, 75, 79, 
94, 96, 97, 98, 99 

0.40% 551111 0.40 х 0.40 х 

03, 06, 18, 26, 29, 45, 47, 51, 60, 70, 71, 72, 74, 80, 
82, 85, 86, 87, 91, 95 

0.50% 0.50 х 0.50 х 

10, 11, 19, 21, 27, 32, 36, 46, 61, 63, 78, 84, 88, 90, 
92, 93 

0.70% 0.70 х 0.70 х 

01, 17, 22, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 52, 53, 81 0.90% 0.90 х 0.90 х 
02, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 33, 38, 
41, 42, 43, 49, 50, 68, 77 

1.10% 1.10 х 1.10 х 

24 - Съдебни служители Трета категория труд 24.30% 551111 24.30 х х х 
19.30% х х 19.30 х 

14 - Без трудови 
правоотношения 

Фонд Пенсии, след намаляването с норм. 
признатите разходи 

19.80% 551111 11.02 8.78 х х 
14.80% х х 8.22 6.58 

Всички без 05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х 2.80 2.20 
05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% х х 5.00 х 
03 ППФ втора категория труд 7.00% 581111 7.00 х 7.00 х 
02 ППФ първа категория труд 12.00% 12.00 х 12.00 х 
08, 11 Учителски пенсионен фонд 4.30% 551111 4.30 х 4.30 х 
В стопанските орг. Фонд Гарантирани вземания на работниците 0.00% 551111 0.00 х 0.00 х 
12 - Самоосигуряващи се За всички осигурителни рискове 23.30% 551111 х 23.30 х х 

18.30% х х х 18.30 
Само за фонд Пенсии 19.80% 551111 х 19.80 х х 

14.80% х х х 14.80 
 

 Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х х 5.00 

Вид осигурен Фонд Процент 
Код Вид 
плащане Работодател Лична 

01, 02, 03, 08, 10, 11 ЗОВ върху ФРЗ и социални 8.00% 561111 4.80 3.20 
ЗОВ върху неплатени отпуски 8.00% 8.00% за работодателя или 

лицето 
05, 24 ЗОВ върху ФРЗ, социални придобивки и неплатени 

отпуски 
8.00% 8.00 х 

Всички без 05 и 24 ЗОВ върху болнични и отглеждане на дете 4.80% 4.80 х 
05, 24 ЗОВ върху болнични 8.00% 8.00 х 
14 ЗОВ след приспадане на нормативно признатите 

разходи 
8.00% 4.80 3.20 

12 ЗОВ върху база за осигуряване 8.00% 561111 х 8.00 



 
Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2019 г. 
Банкови сметки на НАП, актуални за 2019 г. 
МОД и ТЗПБ 
 
 
Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ" и "Безработица" 
и здравноосигурителната вноска. 
Променя се минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи 
професии. Виж МОД 2019. 
Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 560 лв. 
Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводители на 400 лв. 
Увеличава се максималния месечен размер на осигурителния доход на 3000 лв. 
Увеличава се месечния размер на минималната заплата за страната (МРЗ) на 560 лв. 
За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 280 лв. (увеличение) 
За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко 
дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 560 лв. (увеличение) 
Променят се вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по групи основни икономически 
дейности, при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто). Виж ТЗБП 2019. 
Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС). 
Подоходните данъци на физическите лица се запазват 
Запазва се данък върху доходите на физическите лица за 2019 г. – 10 % 
Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци, се определя, като придобитият 
доход се намалява с разходи за дейността, както следва: 

1. с 60% за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство 
на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на 
декоративна растителност; 

2. с 40% за: 
а) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти 
от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско 
стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от 
рибно стопанство; 
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, 
произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за 
изпълнения на артисти-изпълнители; 
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните 
данъци и такси; 

3. с 25% за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови 
правоотношения. 

Запазват се данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност 
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, 
определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на 
настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. 
Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто 
намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността 
и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. 
Обезщетения 
Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 9 лв., а максимален размер – 74.29 лв. 
Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 380 лв. 
Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв. 
Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при: 

 временна неработоспособност – 18 календарни месеца; 
 безработица – 24 календарни месеца; 
 бременност и раждане – 24 календарни месеца; 
 трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни 

месеца. 
Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни. 
Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 
5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно 
възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО. 
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски 
във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. 



Детски 
чл. 62 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 
(1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 450 лв. 
(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 400 лв. 
(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е от 400,01 лв. до 500 
лв. включително. 
(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 
2019 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или 
равен на дохода по ал. 2, е, както следва: 

1. за семейство с едно дете – 40 лв.; 
2. за семейство с две деца – 90 лв.; 
3. за семейство с три деца – 135 лв.; 
4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството 

расте с 20 лв. 
(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 
2019 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 
на сто от размера на помощта, определен в ал. 4. 
(6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се 
определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1. 
(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 
75 лв. 
(8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. 
е 150 лв. 
(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца 
за 2019 г. е, както следва: 

1. за първо дете – 250 лв.; 
2. за второ дете – 600 лв.; 
3. за трето дете – 300 лв.; 
4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. 

(10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до 
навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 100 лв. 
(11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца 
се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1. 
(12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца за 2019 г. е 100 лв. 
(13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за 
деца за 2019 г. е 1200 лв. за всяко дете. 
(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна 
форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 2880 лв. 
(15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца за 2019 г. е, както следва: 

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност – 930 лв.; 

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност – 450 лв.; 

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност – 350 лв. 

(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни 
помощи за деца за 2019 г. е, както следва: 

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност – 490 лв.; 

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност – 420 лв.; 

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност – 350 лв. 

(17) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от 
Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 115 лв. 
(18) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България за 2019 г. е 340 лв. 
 


