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ПРОЕКТ 

 
   „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ  ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО“ 

 

 

ДА ПОМОГНЕМ НА ВАС ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ДА 

БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ! 

 



ПЕНСИОНИРАНЕ И ПЕНСИИ 2018 г. 

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална 

пенсионна възраст и определен осигурителен стаж както е показано в таблицата. 

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ  

ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ  

(ЧЛ. 68 АЛ. 1 И 2 ОТ КСО ) 

 

 Година за пенсиониране  

жени мъже 

 възраст        стаж възраст   стаж 

2018 61 г.2 м. 35 г. 6 м. 64 г. 1 м. 38 г.6 м. 

2019 61 г.4 м. 35 г.8 м. 64 г. 2 м. 38 г.8 м. 

2020 61 г.6 м. 35 г.10 м. 64 г. 3 м. 38г. 10 м. 

2021 61 г.8 м. 36 г. 64 г. 4 м. 39 г. 

2022 61 г.10 м. 36 г.2 м. 64 г. 5 м. 39 г. 2 м. 

2023 62г. 36 г.4 м. 64 г. 6 м. 39 г. 4 м. 

2024 62 г. 2 м. 36 г. 6 м. 64 г. 7 м. 39 г. 6 м. 

2025 62 г. 4 м. 36 г. 8 м. 64 г. 8 м. 39 г. 8 м. 

2026 62 г. 6 м. 36 г. 10 м. 64 г. 9 м. 39 г. 10 м. 

2027 62 г.8 м. 37 г. 64 г. 10 м. 40 г. 

2028 62 г. 10 м. 37 г. 64 г. 11 м. 40 г. 

2029 63 г. 37 г. 65 г. 40 г. 

2030 63 г. 3 м. 37 г. 65 г. 40 г. 

2031 63 г. 6 м. 37 г. 65 г 40 г. 

2032 63 г. 9 м. 37 г. 65 г. 40 г. 

2033 64 г. 37 г. 65 г. 40 г. 

2034 64 г. 3 м. 37 г. 65 г. 40 г. 

2035 64 г. 6 м. 37 г. 65 г. 40 г. 

2036 64 г. 9м. 37 г. 65 г. 40 г. 

2037 65 г. 37 г. 65 г. 40 г. 
В случай, че лицата нямат право на пенсия по горните условия, то от 01.01.2018 г. правото на пенсия се придобива 

по условия, показани в следващата таблица.  

 

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ    И  ВЪЗРАСТ  

(ЧЛ. 68 АЛ 3  ОТ КСО ) 

Година на пенсиониране  Възраст жени и мъже  Минимален действителен 

осигурителен стаж 

2018 66г. 2 м. 15 години 

2019 66г. 4 м. 15 години 

2020 66г. 6 м. 15 години 

2021 66г. 8 м. 15 години 

2022 66г. 10 м. 15 години 

2023 67 15 години 

 
Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално 

осигуряване за 2018 г., както следва :  

    » от 1 януари до 30 юни – 200 лв.; 

    » От 1 юли до 31 декември – 207,60 лв. 

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране при всички категории труд. 



КАКВО НОВО ПРИ ОБЕЩЕТЕНИЯТА! 

 
 

» Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за  безработица от 7,20 лв. на 

9 лв. и се определя максимален размер –  74,29 лв. 
» Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1-9 годишна 

възраст от 340 лв. на 380 лв. 

     » Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност 

след прекратяване на правоотношението .  

     » Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица. 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 .  

    » Променят се изискванията за продължителността на осигурителния стаж, по време на 

който лицата са били осигурени, за времето след 31 декември 2001 г. 

 

СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА ЩЕ ДОСТИГНАТ ДО ПОВЕЧЕ 

СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ 2018 г.  
Хубаво е, че се увеличава обхвата за семействата, които ще имат право да получават месечни 

помощи за деца от държавата. Заявленията продължават да се подават по настоящ адрес, което 

важи от 2017 г., а не по постоянен, който фигурира в личната карта. 

 

 



През 2017 г. на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, 

но не повече на 20-годишна възраст имаха право семействата със средномесечен доход на член 

от семейството по нисък или равен на 400,00 лв. за предходните 12 месеца. Този критерий се 

запазва за 2018 г., но се изменя размера на месечната помощ, както следва: 

    » за семейство с едно дете е 40,00 лв. - / за 2017 г. е в размер на 37,00 лв / 

    » за семейство с две деца е 90,00 лв. - / за 2017 г. е в размер на 85,00 лв. / 

    » за семейство с три деца 135,00 лв. - / за 2017 е в размер на 130,00 лв./ 

    » за семейство с четири деца 145,00 лв. - / за 2017 е в размер на 140,00 лв. / 

    » за всяко следващо дете в семейството помощта расте с по 20,00 лв. 

 

Въведена е допълнителна целева група за семействата със средномесечен доход на член от 

семейството от 400,01 лв. до 500,00 лв. за предходните 12 месеца, месечни помощи за 

отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст 

ще е 80 % от пълния размер на помощта или за семейство с: 

    » едно дете  е 32,00 лв. 

    » две деца е 72,00 лв. 

    » три деца е 108,00 лв. 

 

През 2018 г. е определен нов средномесечен доход в размер на 45,00 лв. за достъп до следните 

помощи: 

 

    » Еднократна помощ при бременност / по чл. 5а, ал.1 от ЗСПД /, отнася се за бременни 

жени, които не се осигуряват за общо заболяване и майчинство и живеят постоянно в 

страната или са осигурени за общо заболяване и майчинство, но не получават обезщетение, 

защото нямат необходимия осигурителен стаж – 150,00 лв.  

    » Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас / по чл. 10а от ЗСПД / -250.00 лв.  

- Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година / по чл. 8 , ал. 1 

от ЗСПД / - 100.00 лв. 

 

 

 

 
 

 

Настоящата информационна брошура е изготвена в изпълнение 

на Дейност 4 „Предоставяне на съпътстващи мерки“ 

за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване на най-нуждаещите се лица по проект 

 

 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ  ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО” 
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