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Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2018 г.: 

• МРЗ от 01.01.2018 г. – 510 лв. 

• Минимални осигурителни доходи и процент за фонд "Трудова злополука и 

професионална болест" по групи основни икономически дейности; 

• От 01.01.2018г. е увеличен размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” 
с един процентен пункт, от който - 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за 

сметка на осигуреното лице (чл. 6, ал. 1, т. 4 от КСО). 

• Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 
2018г. е в размер на 510 лв. (Отпада диференцираният минимален месечен 

размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно 
облагаемия им доход, съгласно чл.6, ал.2, т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 
12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.) 

• Увеличен е минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски 
стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 350 лв.; 

• Запазен е максималния осигурителен доход за всички осигурени лица -  2600 лв.; 

• Отразени са почивни дни и празници за 2018г., съгласно приети промени в 
Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. (Когато официалните 
празници по ал.1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота 

и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени) 

• Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на 
професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на 

министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1015 от 21.12.2017г.; 

•  Премахнат е код 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания, 
поле 12. Вид осигурен от Декларацията;  

• Добавен е нов код 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 
121а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни 
или съответната продължителност на работното време в приемащата държава - 

членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не 
съответстват на законоустановените в Република България, поле 12. Вид 

осигурен от Декларацията; 

• Оптимизация на файл за масово плащане на Търговска банка Д. 

• Оптимизация на файл за масово плащане на Сибанк. 

 
 
 


