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I. Пазар на труда и заетост 
 
Как да търсим свободни работни места в България? 
Търсещите работа лица могат да търсят свободни позиции на EURES портала – 
https://ec.europa.eu/eures, на интернет страницата на Агенция по заетостта - 
www.az.government.bg, в рубриката “e-Трудова борса” и на българския EURES 
микросайт към страницата на Агенцията по заетостта –  http://eures.bg. На тези 
адреси търсещите работа лица могат да получат информация и за 
предстоящитрудови борси, организирани на местно ниво от Агенцията по 
заетостта.   
След като вече са в България, гражданите на Европейския съюз могат да се 
регистрират и търсят работа чрез Бюрата по труда /общо 107/ и филиалите към 
тях /общо 146/. Лицата трябва да имат удостоверение за адрес, на който 
пребивават в България - издава се от дирекция „Миграция” в местното 
поделение на полицията - РДВР.  
За регистрация в Бюрото по труда е необходимо да се представят:  

• документ за самоличност,  
• диплома за завършено образование,  
• документ, удостоверяващ предходен опит,  
• документ за правоспособност /ако е наличен такъв/.  

Документите, удостоверяващи образование, квалификация и правоспособност, 
следва да са легализирани в страната по произход. Всеки регистриран в бюрото 
по труда получава информация, консултация и посредничество за работа и 
включване в обучение на възрастни.  С всяко регистрирано безработно лице се 
работи индивидуално и се изготвя план за действие.    
Повече информация може да се получи от Центъра за информация и услуги на 
Агенцията по заетостта на тел.: +359 2 980 87 19  или на интернет страницата на 
Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.  
На тази страница, може да се получи информация за регистрираните 
посреднически агенции и агенциите за временна работа, които също са 
алтернатива за търсене на работа. Списъците на легално регистрираните 
посреднически агенции са достъпни в рубриката “Фирми посредници”, а 
списъкът с агенциите за временна работа – в рубриката „Предприятия, 
осигуряващи временна работа” .  
Чрез българските EURES съветници, търсещите работа лица могат да получат 
същата информация на английски, немски или френски език. Според 
българското законодателство услугите на посредническите агенции са 
безплатни за търсещите работа лица. 
 
Много добър и развит в България начин за търсене на работа, е чрез различни 
специализирани портали - www.jobtiger.bg, www.jobs.bg, www.itjobs.bg, 
www.zaplata.bg, www.karieri.bg, www.rabota.bg и други. 

https://ec.europa.eu/eures
http://www.az.government.bg/
http://eures.bg/
http://www.az.government.bg/
http://www.jobtiger.bg/
http://www.jobs.bg/
http://www.itjobs.bg/
http://www.zaplata.bg/
http://www.karieri.bg/
http://www.rabota.bg/
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Как да кандидатстваме за работа? 
Първата стъпка при кандидатстване за работа е подготовката на добра 
автобиография (CV). Препоръчително е да се използва европейския формат, 
който може да бъде намерен на  страницата на Europass – 
http://europass.cedefop.europa.eu. Обикновено работодателите искат CV-то да 
е придружено с кратко мотивационно писмо, с което кандидатът заявява своя 
интерес към избраната позиция. При одобрение на първоначалните документи 
(CV и мотивационно писмо), най-вероятно работодателят ще поиска 
допълнителна информация и документи. За местата, публикувани на EURES 
портала, се кандидатства чрез изпращане на документите директно до лицата, 
посочени в обявата като лица за контакт.  
Ако лицето се е регистрирало в Бюро по труда и го е заинтригувало работното 
място, обявено там, трудовият посредник ще му даде насочващо писмо, с което 
да се яви при работодателя. 
 
II. Регулирани професии, признаване на професионални права, 

Европейска професионална карта 
 
Какво е регулирана професия? 
Терминът "регулирана професия" е въведен в българското законодателство с 
последните изменения и допълнения на Закона за висшето образование и 
Закона за професионалното образование и обучение. 
 
"Регулирана професия" е дейност или съвкупност от дейности: 

• включена в Списъка на регулираните професии в Република България; 
• от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и 

здравето на хората; 
• упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или 

административни разпоредби, за притежаването на специфична 
професионална квалификация, правоспособност или членство в призната 
от държавата професионална организация. 

 
В Република България професиите, които се регулират, са 80 на брой и са 
определени в списъка на регулираните професии, който се приема с Решение 
на Министерския съвет. 
Граждани на държави членки на Европейския съюз, които желаят да 
упражняват регулирана професия в България, могат да изберат съответната 
професия от Списъка на регулираните професии, който е представен по: 

• Списък на регулираните професии в България по азбучен ред 
• Списък на регулираните професии в България по категории 

 
За повече информация в областта на признаването на професионални 
квалификации и регулираните професии, хората могат да се обръщат към 
Националния център за информация и документация (НАЦИД), който изпълнява 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673921
http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=23
http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=24
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функциите на точка за контакт по чл. 57 на Директива 2005/36/ЕО за 
признаване на професионални квалификации. 
Контактите на центъра са: 
Национален център за информация и документация 
Адрес: София 1125, бул. "Д-р. Г. М. Димитров" 52 A 
Телефон: (+359 2) 817 38 24; Факс: (+359 2) 971 31 20 
Ел. поща: nacid@nacid.bg 
Уебсайт: http://nacid.bg 
 
Каква е процедурата за признаване на квалификацията? 
През 2005 г. всички действали до момента директиви за признаване на 
професионални квалификации са интегрирани в нова директива на 
Европейския парламент и Съвета на ЕС - Директива 2005/36/ЕО. През 2008 г. 
Република България транспонира в националното си законодателство 
Директива 2005/36/ЕО чрез Закона за признаване на професионални 
квалификации. Правилата за признаване на право за упражняване на 
регулирани професии в България са регламентирани и в различни нормативни 
актове, имащи отношение към отделните професии от Списъка на 
регулираните професии в Република България. 
Лицата, желаещи признаване на професионални квалификации, придобити в 
държава-субект по Директива 2005/36/ЕО подават определените в Закона за 
признаване на професионални квалификации документи пред органа, 
компетентен да признава съответната професионална квалификация. 
 
Кои са необходимите документи? 
Компетентните органи по регулираните професии в България имат право да 
изискват от гражданите следните документи: 

• надлежно попълнено заявление (доколкото съществува формуляр) 
заедно със структурирана автобиография (с попълнена информация за 
завършено образование и професионален стаж); 

• копие на документ за самоличност; 
• заверено копие на удостоверение за брак (съответно всички документи 

относно по-късна промяна на името на заявителя, в случай, че името в 
дипломата се различава от името в заявлението); 

• заверено копие на доказателства за официални квалификации – диплома, 
удостоверение или други документи; 

• заверени копия на удостоверения и доказателства за професионален 
стаж или допълнително професионално обучение (доказателства, които 
не са част от доказателствата за официална квалификация); 

• документ за продължителност, обхват и съдържание на образованието, 
който да спомогне съответните власти да преценят дали съществуват 
съществени различия (ако обучителната институция не може да осигури 
данни за програмата за обучение, заявителят може да предостави 
декларация, съдържаща списък на завършените модули/курсове); 

mailto:nacid@nacid.bg
http://nacid.bg/
http://nacid.bg/sites/qual/att_files/bg/LAW_PROF_QUALIICATIONS.pdf
http://nacid.bg/sites/qual/att_files/bg/LAW_PROF_QUALIICATIONS.pdf
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• в случай, че е необходимо, удостоверение за пригодност по отношение 
на здравословно състояние, не по-старо от 3 месеца; 

• удостоверение за чисто досие, издадено от съответните власти на 
държавата по произход на заявителя, което да не е по-старо от 3 месеца; 

• в случай, че е необходимо, доказателство за финансовото състояние на 
заявителя; 

• в случай, че е необходимо, доказателство за внесени осигуровки във 
връзка с упражняването на професионалната дейност; 

• доказателство за заплащане на административната такса (такса-марка 
върху заявлението), в случай че съществува. 

Заверени или лицензирани преводи може да бъдат изисквани само за основни 
документи (диплома, удостоверение, лична карта), като заявителят трябва да 
бъде уведомен от съответните власти откъде може да се снабди с тях. В случая 
с другите документи следва да се приема незаверен или нелицензиран превод, 
тъй като традиционната процедура за удостоверяване „апостил” вече не е 
приемлива. 
 
С какъв документ се признава професионална квалификация в България? 
При вземане на решение за признаване на професионална квалификация по 
съответната професия органът по признаване или оправомощено от него 
длъжностно лице издава удостоверение за признаване. 
Компетентният орган се произнася за или против признаване на съответната 
професионална квалификация в срок до 3 месеца при автоматично признаване 
или 4 месеца при признаване по общата система след изпълнението на всички 
изисквания и условия. Всички решения трябва да са обосновани. 

• Признаване на професионална квалификация - При вземане на решение 
за признаване на професионална квалификация по съответната професия 
органът по признаване или оправомощено от него длъжностно лице 
издава удостоверение за признаване. 

• Отказ на признаване на професионална квалификация - В случай, че 
компетентният орган откаже признаване, заявителят трябва да бъде 
уведомен за правото на обжалване, процедурата, която трябва да се 
следва и сроковете за обжалването. 

 
Какво е Европейска професионална карта? 
Европейската професионална карта - ЕПК (European Professional Card) е 
електронен документ, който може да се използва за признаване на 
професионални квалификации в друга страна от ЕС. Европейската 
професионална карта се издава за безпрепятственото предоставяне на услуги и 
упражняване на професията на временен или случаен принцип, както и за 
дългосрочно установяване в държава членка.  
Професии, за които е достъпна ЕПК 
Процедурата за европейска професионална карта е достъпна за следните 
професии: 

• медицинска сестра с общ профил; 
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• фармацевт; 
• физиотерапевт; 
• планински водач; 
• агент по недвижима собственост. 

Предстои поетапното включване и на други професии, като приоритетно ще се 
обсъжда включването на най-мобилните професии в рамките на държавите 
членки на ЕС. 
ВАЖНО: Ако професията не е регулирана в приемащата страна, не може да се 
кандидатства за ЕПК, а и не е необходимо, защото лицата имат директен 
достъп до пазара на труда там. 
 
Български органи, които имат компетенции по издаване на ЕПК 
Професии, които са регулирани в България, се удостоверяват от съответния 
компетентен орган за тях. Всички останали професии, които не са регулирани 
на територията на България, се удостоверяват от Националния център за 
информация и документация (НАЦИД). 
Компетенциите спрямо настоящите професии, за които се издава ЕПК, са 
разпределени между следните органи: 

• за медицинска сестра с общ профил: Министър на здравеопазването; 
• за фармацевт: Министър на здравеопазването; 
• за физиотерапевт: Министър на здравеопазването; 
• за планински водач: НАЦИД; 
• за агент по недвижима собственост: НАЦИД 

 
Процедура за подаване на заявление за ЕПК 
Процедурата по издаване на ЕПК се стартира от самия гражданин в онлайн 
среда. 
Тя включва два етапа: 

• предварителен етап на създаване на индивидуален защитен профил в 
онлайн инструмента EU Login (ECAS) за граждани, които все още нямат 
свой профил на следния линк: https://ecas.ec.europa.eu/cas/; 

и 
• същинско онлайн подаване на заявление за ЕПК, със създадения профил 

на следния линк: https://ec.europa.eu/epc/ 
 
В онлайн заявлението се посочват: 

• лични данни на заявителя; 
• страна по произход; 
• приемаща страна; 
• професия и цел (дейности на временен и случаен принцип/постоянно 

установяване); 
• допълнителна информация (наименование на 

дипломата/квалификацията; дата на издаване) 
 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/
https://ec.europa.eu/epc/
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Допълнителна информация може да бъде намерена на следните интернет 
адреси: 

• http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=40 - Национален център за 
информация и документация;  

• http://psc.egov.bg/market-regulated-professions  - Единно звено за 
контакт; 

• https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-
qualifications/european-professional-card/index_bg.htm - Портал „Вашата 
Европа“. 

 
 
III. Трудова мобилност 
 
Едно от основните проявления на глобализацията е мобилността на работната 
сила. Разгледан в тесен смисъл, в рамките на управлението на човешките 
ресурси (УЧР), процесът на глобализацията се изразява преди всичко в: 

• Мобилност на трудовите ресурси; 
• Ускорен трансфер на знания и умения; 
• Пренасяне на управленски практики; 

Анализирането и прогнозирането на причините за мобилността, нейните 
географски характеристики, скорост, интензитет и перспективи за развитие са 
източници на важна информация за вземането на решения за международното 
набиране и подбор, обучението и развитието на мобилната работна сила, 
възнаграждаването на мобилните наети, оценяването на представянето им, 
развитието на деловите комуникации при мобилната работна сила, условията 
на труда, неговата охрана и безопасност.  
 
Същност на мобилността на трудовите ресурси и видове мобилност 
Международната трудова мобилност има много измерения: тя може да приема 
различни форми в зависимост от това, дали е мотивирана от работодателя или 
от индивида, и каква е нейната продължителност. В изследване, проведено 
през 2001 от ПрайсУотърхаусКупърс на тема „Управление на мобилните 
практики - европейска перспектива” се идентифицират следните осем типа 
мобилност: 
• Традиционна – работодателят премества работника да живее и работи в 
чужда страна или за дълго време (обикновено между две и пет години), или за 
кратко време (обикновено между един и 12 месеца), но винаги при условие, че 
работникът ще се върне в родната си страна; 
• Постоянен трансфер – служителят е преместен от работодателя си за 
постоянна работа в друга страна, различна от родната му; 
• Международно назначение – местно лице е наето да работи в чужда страна 
при местни условия; 
• Местно назначение – лице с чуждестранно гражданство и постоянно 
жителство работи при местни работодатели; 

http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=40
http://psc.egov.bg/market-regulated-professions
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_bg.htm
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• Трансгранична мобилност – служителят пътува от дома си към работно си 
място, което се намира в друга страна и обратно. Обикновено това се 
осъществява на седмични или двуседмични интервали. Жителството на 
служителя не се променя; 
• Ротационно назначение – служителят работи в чужда страна за няколко 
месеца, без да променя дома си. Обикновено тези назначения предполагат 
работа в изолирана местност при трудни условия; 
• Виртуално назначение – работещият поема бизнес отговорности, обхващащи 
няколко страни и дейности като част от екип, разположен в различни страни, 
без да е необходимо установяване на ново място. Този тип назначение включва 
много делови пътувания и се подпомага от съвременни информационни и 
комуникационни технологии; 
• Работа чрез телевизионна връзка (teleworking) – с помощта на 
информационни и комуникационни технологии служителят работи независимо 
от местоположението му, предимно от вкъщи 
 
Трудова мобилност в България 
В България въпросите, свързани с трудовата мобилност, се уреждат чрез: 

• Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в 
• Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност.  
• Полезна информация може да бъде намерена и в Закона за влизането, 

пребиваването и напускането на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните семейства,  

• както и в Закон за чужденците в Република България. 
Институциите, отговарящи за въпроси, свързани с трудовата мобилност са: 

• Министерство на труда и социалната политика и създаденият към него 
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност; 

• Агенцията по заетостта; 
• Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 
• Министерство на вътрешните работи. 

Основният принцип, които важи за граждани на държави - членки на 
Европейския съюз, които са избрали да работят в Република България, е 
принципът на Равното третиране, т.е.: Гражданите на друга държава - членка 
на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са 
упражнили правото си на свободно движение, при пребиваването си в 
Република България имат всички права и задължения според българските 
закони и международните договори, по които Република България е страна, с 
изключение на тези, за които се изисква българско гражданство. 
Полезни източници: Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES) - 
http://eures.bg/?lang=0 
 
 
IV. Право на пребиваване 
 

http://eures.bg/?lang=0
http://eures.bg/?lang=0
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Правният статут на чуждестранни граждани в България се определя от: 
• Конституцията на Република България,  
• Закона за чужденците в Република България,  
• Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България, 
• Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на 

визовия режим,  
• Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република 

България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните 
семейства и 

• Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на 
разрешения за работа на чужденци в Република България.  

Като цяло, българското законодателство, свързано по отношение на 
чуждестранните граждани е в унисон с достиженията на правото на ЕС, 
свързани с миграционните политики. В сила от 31 януари 2012, България 
едностранно прилага и Шенгенското право. 
 
Правният статут на гражданите на страните членки на ЕС, на страните членки 
на Европейската икономическа зона и гражданите на Конфедерация Швейцария 
(наричани „европейски граждани”) в България се определя от Закона за 
влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите 
на Европейския съюз и членовете на техните семейства, както и от 
приложимите закони на законодателството на ЕС. 
 
Европейски граждани, които искат да влязат и пребивават в страната не се 
нуждаят от виза.  
Изискването за притежание на виза, както и освобождаването от това 
задължение, се определят от правото на Европейския съюз и сключените от ЕС 
договори с трети държави за визов режим и законодателството на Република 
България. 
 
На европейски граждани, които възнамеряват да живеят в България за повече 
от три месеца, се издават удостоверения вместо разрешения. 
 
Разрешения за пребиваване и работа 
Гражданите на Европейския съюз влизат и напускат територията на Република 
България с лична карта или паспорт, и могат свободно да пребивават за срок 
до 3 месеца. След този период те трябва да се регистрират, за да получат 
Удостоверение за временно пребиваване.  
За да работят в България, гражданите на Европейския съюз не се нуждаят от 
разрешение за работа. 
 
Как се издава удостоверение за пребиваване? 
На европейски граждани се издават два типа удостоверения за пребиваване: 
А. Разрешение/Удостоверение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ – 
със срок на валидност до пет години. 
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Б. Разрешение/Удостоверение за постоянно пребиваване – за неопределен 
период от време. 
 
Основанията за издаване на разрешение за пребиваване на дългосрочно 
пребиваващ са: 

• Европейският гражданин е нает или самонает в Република България 
• Европейският гражданин има медицинска застраховка и достатъчно 

финансови средства за покриване на разходите на  пребиваването си, 
както и на членовете на семейството си без да бъде в тежест на 
българската система за социално осигуряване или 

• Европейският гражданин е  записан в училище, колеж или университет в 
България, включително с цел професионални обучения и има 
медицинска застраховка и достатъчно финансови средства за покриване 
на разходите по пребиваването си, както и на членовете на семейството 
си без да бъде в тежест на българската система за социално 
осигуряване. 

За да кандидатства за разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ, 
Европейският гражданин трябва да подаде заявление в дирекция "Миграция" 
към Министерство на вътрешните работи в рамките на три месеца след първото 
влизане на територията на Република България. 
В случай, на липсващи или невалидни документи, европейският гражданин 
разполага със седем дни, за да ги коригира. Ако лицето не успее да коригира 
пропуските, компетентните органи отказват издаването на разрешението. 
Правата за влизане и престой на европейски граждани в Република България 
могат да бъдат ограничени в някои извънредни случаи с цел защита на 
националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите или на 
правата и свободите на други граждани. 
 
Удостоверение за постоянно пребиваване се издава на европейски граждани, 
които са пребивавали продължително в Република България за период от пет 
години или които покриват определени специални условия, определени от 
закона. За да кандидатстват за удостоверение за постоянно пребиваване, 
европейските граждани подават формуляр в дирекция "Миграция" към 
Министерство на вътрешните работи, прилагайки документи доказващи 
необходимите условия. 
 
Карти за пребиваване /синя карта/ 
Членовете на семействата на европейски граждани, които не са регистрирани 
като европейски граждани, имат право да получат разрешение за 
продължително или постоянно пребиваване в Република България на основание 
тяхната родствена връзка с гражданин на ЕС. 
 
На чужденец, който по такъв начин е придобил разрешение за пребиваване в 
България, се издават документи за пребиваване в Република България. 
Документът за пребиваване е във форма на картов носител. 
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За повече информация: 
• Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Миграция“: 

www.mvr.bg/migration  
 
 
V. Законодателство в сферата на заетостта 
 
Кои са основните институции в страната, отговарящи за въпроси, свързани 
със заетостта? 

• Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg 
• Агенция по заетостта - www.az.government.bg ; 
• Дирекции „Бюро по труда“ - www.az.government.bg/contacts/offices 
• Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по труда“- 

www.gli.government.bg; 
• Национална агенция за приходите - www.nap.bg 
• Национална агенция по вписванията - www.registryagency.bg 
• Национална занаятчийска камара - 

https://sites.google.com/site/nzkamara 
• и др. 

 
Кои са основните нормативни актове? 

• Кодекс на труда – версия на Български език, версия на Английски език 
• Кодекс за социално осигуряване – версия на Български език, версия на 

Английски език 
• Закон за здравно осигуряване 
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд – версия на 

Български език, версия на Английски език 
• Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
• и др., налични на сайта на Министерството на труда и социалната 

политика – подрубрика „Документи“  
 
Кои са основните въпроси, свързани със заетост на чуждестранни 
работници в България? 
 
Заплащане 
В България има установена минимална месечна и часова работна заплата, 
която се определя всяка година от Министерския съвет. От 1 януари 2018 
година тези стойности са съответно 510 лв. и 3.07 лв. (ПМС № 316/20.12.2017 
г.) Определени са също така и  минимални осигурителни доходи за всички 
основни икономически дейности и групи професии. Данните за 2018 година 
може да бъдат намерени на интернет страницата на Националния осигурителен 
институт (НОИ) - www.noi.bg. Обикновено трудовото възнаграждение се 
изплаща месечно, като е възможно това да става и седмично. Характерно е 
авансовото (при желание на работещия) плащане на част от месечното трудово 
възнаграждение. Жените и мъжете имат право на равно възнаграждение за 

http://www.mvr.bg/migration
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=HOMEN2&lang=
http://www.mlsp.government.bg/
https://www.az.government.bg/
http://www.az.government.bg/
https://www.az.government.bg/contacts/offices/
http://www.az.government.bg/contacts/offices
http://www.gli.government.bg/
http://www.gli.government.bg/
http://www.nap.bg/
http://www.nap.bg/
http://www.registryagency.bg/bg/
http://www.registryagency.bg/
https://sites.google.com/site/nzkamara/
https://sites.google.com/site/nzkamara
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=359&lang=_eng
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=359&lang=_eng
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=359&lang=_eng
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=359&lang=_eng
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
http://www.noi.bg/
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еднакъв или равностоен труд. При полагане на нощен труд се заплаща 
увеличение на трудовото възнаграждение, което се договаря от страните по 
трудовото правоотношение, като то не може да бъде по-малко от размерите, 
определени от Министерския съвет на Република България. При полагане на 
извънреден труд също се заплаща увеличение, уговорено между работника/ 
служителя и работодателя, но не по-малко от 50% за извънреден труд през 
работните дни, 75% за работа през почивните дни и 100% за работа през дните 
на официалните празници в Република България. Социалните осигуровки и 
данъкът върху дохода се удържат месечно от трудовото възнаграждение и се 
внасят от работодателя в Националната агенция по приходите (НАП). Лицата, 
упражняващи свободна професия, внасят сами дължимите социални 
осигуровки и данъци. Получаването на фиш за заплата не е задължително, но 
може да се поиска от работника. Фишът за заплата съдържа данни за брутната 
заплата, всички направени удръжки и нетната заплата. 
 
Работно време 
В България работната седмица е петдневна с нормална продължителност на 
седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на 
работното време през деня е до 8 часа. По производствени причини 
работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през 
едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през 
други, като продължителността на удължения работен ден не може да 
надвишава 10 часа. Удължаването на работното време не може да е повече от 
20 работни дни последователно. Работодателят може също, поради особения 
характер на работата, да установява ненормиран работен ден за някои 
длъжности, при които работниците са длъжни при необходимост да изпълняват 
трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. В 
България работникът и работодателят могат да уговарят работа и за част от 
законово установеното работно време (непълно работно време), но това е по-
скоро нетипично. 
 
През 2015 г. се регламентират нови правила при прилагането на гъвкаво 
работно време. Според тях работодателят ще продължи да определя време за 
задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън 
него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата. Начинът на 
отчитане на работното време се урежда в правилника за вътрешния трудов ред 
на предприятието. При полагане на нощен труд нормалната продължителност 
на седмичното работно време при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. 
Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна 
работна седмица е до 7 часа. Като нощен се определя трудът, който се полага 
от 22.00 ч. до 06.00 ч., а за  лицата, ненавършили 16 години – от 20.00ч. до 
06.00ч. 
В рамките на работното си време работникът има право на една или няколко 
почивки, които не се включват в рамките на работното време. Почивката за 
хранене не може да бъде по-малко от 30 минути. Работникът или служителят 
има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-
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малко от 12 часа. При петдневна работна седмица работникът или служителят 
има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които 
единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се 
осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. При сумирано 
изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-
малко от 36 часа. 
Намалено работно време се установява за: 

1. работници и служители, които извършват работа при специфични 
условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат 
отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но 
намаляването на продължителността на работното време води до 
ограничаване на рисковете за тяхното здраве; 

2. работници или служители, ненавършили 18 години. 
Видовете работи, за които се установява намалено работно време, се 
определят с наредба на Министерския съвет. При намаляването на работното 
време по т. 1 и 2 не се намаляват трудовото възнаграждение и другите права 
на работника или служителя по трудовото правоотношение. 
Повече информация за работното време може да се намери в Кодекса на труда, 
публикуван и на сайта на Министерството на труда и социалната политика, 
раздел „Закони”- www.mlsp.government.bg 
 
Отпуски 
Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, който е не 
по-малък от 20 работни дни. По-голям размер може да се уговаря с колективен 
трудов договор или с трудовия договор между работника и работодателя. 
Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на 
работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен 
законово установеният основен отпуск. Категориите работници и служители и 
минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет. 
Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж 
или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график 
през календарната година, за която се полага.  Позволява се прехвърляне на 
част от отпуска за следващата година, но работодателят се задължава до 
средата на годината да осигури използването му. Ако работникът (служителят) 
постъпва на работа за първи път в живота си, той може да ползва платения си 
годишен отпуск, след като е придобил най-малко 8 месеца трудов стаж. Ако 
трудовият договор бъде прекратен преди работникът да натрупа 8 месеца стаж, 
той има право да получи обезщетение за полагащите се и неизползвани дни 
отпуск. Платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на 
работодателя. Работници или служители, ненавършили 18-годишна възраст, и 
майки с деца до 7-годишна възраст ползват отпуска си през лятото, а по тяхно 
желание - и през друго време на годината. Работникът/служителят има право и 
на неплатен отпуск, независимо от това, дали е ползвал или не платения си 
годишен отпуск, и независимо от продължителността на трудовия си стаж. 
Празничните дни, обявени за неработни в България са: 1 януари (Нова година), 
3 март (Ден на Освобождението, национален празник на Република България), 

http://www.mlsp.government.bg/
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1 май (Международен ден на труда), 6 май (Ден на армията и храбростта), 24 
май  (Ден на славянската писменост и култура), 6 септември (Ден на 
обединението на България), 22 септември (Ден на независимостта), 24 
декември (Бъдни вечер), 25 и 26 декември (Рождество Христово, Коледа) и 
Великден - четири дена (от петък до понеделник) през месеците април или 
май. 
Работникът/служителят има право на отпуск поради общо заболяване или 
професионална болест, трудова злополука, както и за санаторно-курортно 
лечение, при необходим медицински преглед или изследване, карантина, 
гледане на болен член от семейството. Тези видове отпуск се разрешават от 
здравните органи. За времето на отпуск поради временна неработоспособност 
на работника/служителя се изплаща парично обезщетение, по правилата на 
Кодекс за социално осигуряване и подзаконовите нормативни документи. 
Работничката/служителката има право на отпуск поради бременност и раждане 
в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват 
преди раждането. Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в 
едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете 
от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Със съгласието на 
майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето, 
бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 
дни. След използване на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване, 
майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и 
трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко 
следващо дете. Със съгласието на майката този отпуск се разрешава на бащата 
или на един от техните родители, когато те работят по трудово 
правоотношение. 
Има и други видове отпуск като тези за изпълнение на граждански, обществени 
и други задължения; за обучение; за синдикални дейци; активна служба в 
доброволния резерв и др. 
Повече информация за видовете отпуски и ползването им може да се намери в 
Кодекса на труда, публикуван и на сайта на Министерството на труда и 
социалната политика, раздел „Закони”- www.mlsp.government.bg. 
 
Представителство на работещите 
Работниците и служителите имат право свободно да образуват по свой избор 
синдикални организации, както и доброволно да встъпват и да излизат от тях. 
Синдикалните организации представляват и защитават интересите на 
работниците и служителите пред държавните органи и пред работодателите по 
въпросите на трудовите и осигурителните отношения и на жизненото равнище. 
Представителите на работниците и служителите имат право да бъдат 
информирани от работодателя, да изискват срещи с работодателя в случаите, 
когато се налага да го информират за поставените от работниците и 
служителите въпроси. Представителите на работниците и служителите имат 
право и на достъп до всички работни места в предприятието или поделението. 
Синдикалните организации могат, в рамките на закона, сами да изработват и 
приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и 

http://www.mlsp.government.bg/
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представители, да организират своето управление, както и да приемат 
програми за дейността си. Органите на синдикалните организации в 
предприятието имат право да участват в подготовката на проектите на всички 
вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за 
което работодателят задължително ги поканва. 
Във всяко предприятие/фирма синдикалната организация може да сключи 
колективен трудов договор с работодателя. 
За да бъдат национално признати, синдикалните организации трябва да 
отговарят на определени условия, описани в Кодекса на труда. Ако отговарят 
на тези условия, признаването им се извършва по тяхно искане от 
Министерския съвет и е в сила за срок 4 години. За представителни се 
признават и всички поделения на организация, призната за представителна на 
национално равнище. 
Към момента най – популярните национално представени синдикални 
организации са Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/  
http://www.knsb-bg.org/ и Конфедерация на труда „Подкрепа” 
http://podkrepa.org./ 
 
Самонаемане 
За да се регистрира търговец (физическо или юридическо лице) в България е 
необходимо да бъдат изпълнени изискванията на действащия Търговски закон. 
Понастоящем регистрацията се извършва в Националната агенция по 
вписванията: www.registryagency.bg.  

• "Упражняване на занаят" е производството на изделия или 
предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, вписано в 
регистъра на занаятчиите, което не е регистрирано като едноличен 
търговец. Регистърът се води от 25 регионални занаятчийски камари – за 
повече информация:Национална занаятчийска камара.  

• "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; 
консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни 
изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и 
прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по 
индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; 
архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на 
културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните 
агенти; други физически лица, за които са налице едновременно 
следните условия: 

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност; 
б) не са регистрирани като еднолични търговци; 
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално 
осигуряване.  

Упражняващите свободни професии се регистрират в Националната агенция по 
приходите (НАП):  www.nap.bg. 
От упражняващите свободни професии една част (архитекти и инженери в 
инвестиционното проектиране, адвокати и т.н.), следва да се регистрират също 

http://www.knsb-bg.org/
http://podkrepa.org./
http://www.registryagency.bg/
https://sites.google.com/site/nzkamara/
http://www.nap.bg/
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и в съответната камара/адвокатска колегия, за да получат пълна 
правоспособност.  
 
Особена категория са земеделските производители и тютюнопроизводители. 
Те подлежат на регистрация в съответната Общинска служба по земеделие към 
съответната областна дирекция “Земеделие”. Повече информация може да се 
намери на интернет страниците на Държавен фонд „Земеделие”www.dfz.bg/bg  
и областните дирекции “Земеделие”. 
 
 
VI. Трудови договори и трудово право 
 
Как се уреждат трудово-правните отношения? 
Сключване и прекратяване на трудов договор 
Трудово-правните отношения между работодателя и работника в Република 
България се уреждат задължително чрез сключване на трудов договор в 
писмена форма, преди постъпване на работника или служителя на работа и 
съдържа данни за мястото на работа, наименованието на длъжността, дата на 
сключване, времетраене, размер на основния и на допълнителните платени 
годишни отпуски, трудово възнаграждение и продължителност на работния ден 
или седмица.  
В тридневен срок от сключването на трудовия договор работодателят е длъжен 
да изпрати уведомление до териториалната дирекция на Националната агенция 
по приходите /НАП/ и да представи на работника или служителя екземпляр, 
подписан и от двете страни, както и копие от завереното уведомление до 
териториалното поделение на НАП.  
Трудовите договори могат да бъдат сключвани:  

• За неопределено време или  
• За определен срок /срочен трудов договор/. Срочният трудов договор се 

превръща в договор за неопределено време, ако след изтичане на 
определения срок работникът продължи да работи 5 или повече дни, без 
писмено възражение от работодателя. В повечето случаи се предвижда и 
изпитателен срок, който не може да е повече от 6 месеца.Видовете 
трудови договори за определени в Кодекса на труда, чл. 68 

При всяко изменение на трудовото правоотношение, работодателят е длъжен 
най-късно до месец след влизане в сила на изменението да предостави на 
работника писмена информация за извършените промени.  
Заетостта може да бъде прекратена от работодателя или работника с или без 
предизвестие. Работникът/служителят, както и работодателят могат да 
прекратят трудовия договор с писмено предизвестие до съответната страна. 
Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 
дни, а на срочен трудов договор - 3 месеца, но не повече от остатъка от срока 
на договора.  
Най-разпространените случаи за прекратяване на трудово правоотношение без 
предизвестие са: 

• прекратяване по взаимно съгласие на страните или  

http://www.dfz.bg/bg
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• при изтичане на срока на договора, или  
• при завръщане на работник/служител, който е бил заместван, или  
• когато трудовият договор е сключен за определена работа - със 

завършване на определената работа. 
Работодателите могат да освободят с едномесечно предизвестие работници, 
които са придобили право на пенсия при навършване на определена възраст и 
придобит стаж.  Работниците също могат да прекратят трудов договор по 
същата причина, но без предизвестие.  
 
Нов вид договор за заетост е регламентиран през 2015 г. – за краткосрочна 
сезонна селскостопанска работа. Тези договори имат продължителност от 1 
ден и трябва да бъдат сертифицирани от Главна инспекция по труда.  
Повече информация за трудово-правните отношения може да се намери в 
Кодекса на труда (версия на Български език и версия на Английски език), 
публикуван на сайта на Министерството на труда и социалната политика, 
раздел „Документи” - www.mlsp.government.bg. 
 
 
VII. Данъци и данъчно облагане в България 
 
Условията и правилата за плащането на данъци от физически лица и 
облагането на положения труд са установени със Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица. Въпросите, свързани с данъчното облагане, са 
от компетентността на Националната агенция по приходите – www.nap.bg 
Обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните 
физически лица Обект на данъчно облагане в България са местните физически 
лица. Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице /лица, 
които което имат постоянен адрес в България, или пребивават на територията 
на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или чийто 
център на жизнени интереси се намира в България, или е изпратено в чужбина 
от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български 
предприятия, и членове на неговото семейство, и чуждестранните физически 
лица.  
Местните физически лица са данъчно задължени за доходи, придобити от 
източници в България и в чужбина, а чуждестранните физически лица са 
данъчно задължени за доходи, придобити от източници в Република България. 
Доходите от труд, полаган на територията на България или от услуга, 
предоставяна в България, се таксуват като придобити от източник в България.  
От 2008г. физическите лица в република България се облагат с т.нар. плосък 
данък от 10 % като в определени случаи се ползват данъчни облекчения /напр. 
при доходи на лица с намалена над 50% работоспособност; при дарения за 
здравни заведения, българския червен кръст, детски заведения, културни 
институции и др.; за млади семейства и др./. Данъчните облекчения се 
ползват и доказват с подаване на годишна данъчна декларация.  
Данъкът общ доход /доход от полагане на труд/ се удържа от месечната 
работна заплата и се внася от работодателя. Наетите на трудово 
правоотношение лица не е необходимо да подават в НАП никакви документи. 
Ако лицата имат доходи от други източници, освен тези по трудово 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=359&lang=_eng
http://www.mlsp.government.bg/
http://www.nap.bg/


 
     

 
 - 19 - 

правоотношение, те подават в Националната агенция по приходите годишна 
данъчна декларация. Няма необлагаем минимум, но има нормативно признати 
разходи, които се приспадат при определяне на данъчната основа.  
Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), се облагат с 
годишна ставка от 15% като се приспада данъкът, авансово удържан и/или 
внесен през данъчната година за съответния данък.  
На облагане с корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане подлежи: печалбата на местните юридически лица; печалбата на 
местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите 
на вероизповеданията и печалбата от отдаване под наем на движимо и 
недвижимо имущество; печалбата на чуждестранните юридически лица от 
място на стопанска дейност в Република България. Лицата, извършващи 
стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, 
включително едноличните търговци, декларират с годишната данъчна 
декларация дължимите и внесените данъци върху разходите по реда на Закона 
за корпоративното подоходно облагане. С декларацията те представят и 
финансов отчет с одитна заверка.  
Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.  
Данъкът върху добавената стойност в България е със стандартна ставка 20%. С 
намалена данъчна ставка в размер на 7% се облага настаняването, 
предоставено от хотелиер, когато то е част от организирано пътуване, а с 
нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки 
(напр. доставка по обработка на стоки, доставка, свързана с международен 
стоков трафик и др.). 
 
Кои са основните данъци в България? 
 
Данъци върху доходите на физическите лица 
Обект на облагане: Доходите на местните физически лица от източници в 
Република България и в чужбина и доходите на чуждестранните физически 
лица от източници в Република България. 
Данъчно задължени лица 

 местните и чуждестранните физически лица, носители на задължението 
за данъци по закона; 

 местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят 
данъци по закона; 

 законни представители на посочените лица. 
Облагаеми доходи:Доходите от всички източници, придобити от данъчно 
задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са 
необлагаеми по силата на закон. При определяне размера на облагаемия доход 
се приспадат предвидените в закона разходи. 
 
Данък върху добавената стойност 
Обект на облагане: С данък върху добавената стойност се облагат възмездната 
облагаема доставка на стока или услуга, включително отдаването на имущество 
под наем; възмездното вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на 
територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от 
лице, за което е възникнало задължение за регистрация; получаването на 
стоки на територията на страната от данъчно задължено лице за целите на 
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икономическа му дейност, от територията на друга държава членка, в която 
лицето е регистрирано за целите на ДДС; възмездното вътреобщностно 
придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията 
на страната, в т.ч. от физически лица, чиито придобивания обикновено не са 
обект на облагане с ДДС; възмездното вътреобщностно придобиване с място на 
изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е 
данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не 
е регистрирано по този закон; вносът на стоки; дистанционната продажба на 
стоки с място на изпълнение на територията на страната (когато не изпълняват 
условията по чл. 20, ал. 1 или изпълняват тези по ал.2 от същата разпоредба). 
Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена 
от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на 
територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, 
извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон 
предвижда друго. 
Облагаема доставка, по която получателят е лице платец на данъка, не 
подлежи на облагане от доставчика. 
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима 
икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. 
Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо 
лице. 
Данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно извършва 
възмездна вътреобщностна доставка, придобиване на ново превозно средство. 
Данъчно задължено лице е и всяко лице, което не е установено на територията 
на страната, но извършава облагаеми доставки на стоки, които се монтират или 
инсталират на територията на страната от или за негова сметка. 

 
Данък, удържан при източника 
Обект на облагане 
С данък, удържан при източника се облагат: 
1. Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) 
от местни юридически лица в полза на: 

• чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато 
дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез 
място на стопанска дейност в страната; 

• местни юридически лица, които не са търговци, включително на 
общини. 

2. Следните доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната, 
когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната : 

• доходи от финансови активи и от сделки с финансови активи, 
издадени от местни юридически лица, държавата и общините. 

• лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов 
лизинг. 

• доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо 
имущество; 

• авторски и лицензионни възнаграждения. 
• възнаграждения за технически услуги. 
• възнаграждения по договори за франчайз и факторинг. 
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• възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо 
лице. 

• доходи от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията 
на страната; 

• доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо 
имущество, намиращо се в страната. 

• доходите от разпореждане с недвижимо имущество, намиращо се в 
страната; 

• неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на 
обезщетенията по застрахователни договори, начислени от начислени 
от местни юридически лица, местни еднолични търговци или 
чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на 
стопанска дейност или определена база в страната в полза на 
чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, когато не са реализирани чрез 
място на стопанска дейност в страната. 

 
Корпоративен данък 
Обект на облагане 
С корпоративен данък се облагат: 

• печалбата на местните юридически лица;    
• печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, 

включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл.1 
от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и 
недвижимо имущество; 

• печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска 
дейност в Република България; 

• печалбата от дейността на определени организатори на хазартни 
игри. 

Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица за корпоративен данък са: 

• местните юридически лица - търговски дружества; 
• местните юридически лица, които не са търговци - за печалбата им от 

сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на 
движимо и недвижимо имущество; 

• местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, 
създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване; 

• чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска 
дейност в страната чрез място на стопанска дейност; 

• чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват 
стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност 

 
Патентен данък 
Обект на облагане 
С годишен патентен данък се облагат дейностите, посочени в приложение № 4 
от закона: 

• места за настаняване с не повече от 20 стаи; 
• заведения за хранене и развлечения (ресторанти, кафе-сладкарници, 

барове и други); 
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• търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта; 
• услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, 

машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, 
авторемонтни, стъкларски и други); 

• продажба на вестници, списания и други; 
• игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други); 
• заложни къщи; 
• услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки); 
• обучение на водачи на моторни превозни средства; 
• платени паркинги; 
• други.  

Данъчно задължени лица 
Физическите лица и едноличните търговци, които осъществяват патентни 
дейности, са данъчно задължени лица и се облагат с годишен патентен данък 
за доходите от тези дейности, при условие, че: 

• оборотът на всяко лице за предходната година не превишава 
50 000 лв. и 

• лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената 
стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно 
придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС. 

 
Данък при придобиване на имущества по възмезден начин 
Обект на облагане: недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и 
моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.   
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества. 
 
Данък при придобиване на имущества по дарение 
Обект на облагане: имуществата, придобити по дарение. 
Не се облагат с данък 
Имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между 
съпрузи, не се облагат. 
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества. 
 
Туристически данък 
Обект на облагане 
С туристически данък се облагат нощувките. 
По смисъла на §1, т.34 от ДР на ЗМДТ "Нощувки" са нощувките в местата за 
настаняване по смисъла на Закона за туризма. 
По смисъла на §1, т.27 от ДР на ЗМДТ "Места за настаняване" са съответните 
туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма. 
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
 
Данък върху наследствата 
Обект на облагане: С данък върху наследствата се облагат наследените по 
закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български 
граждани, както и имуществата в страната на чужди граждани. Наследственото 
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имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими 
вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към 
момента на откриване на наследството. 
Данъчно задължени лица са: 

• наследниците по закон или по завещание; 
• заветниците. 

Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от 
наследниците по права линия без ограничения. 
 
Данък върху превозните средства 
Обект на облагане: С данък върху превозните средства се облагат превозните 
средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, 
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, и 
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър за 
гражданските въздухоплавателни средства. 
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица са собствениците на превозните средства (физически 
или юридически лица). 
 
Данък върху недвижимите имоти 
Обект на облагане: С данък върху недвижимите имоти се 
облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в 
строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за 
жилищни, обществено-обслужващи, производствени, складови, курортни, 
вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни 
водни система, за  движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и 
за движение на хора с увреждания и други). 
Не се облагат с данък: 

• поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и 
общинската пътни мрежи и железопътната мрежа до ограничителните 
строителни линии; 

• поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска 
собственост; 

• земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за 
действително застроената площ и прилежащия й терен; 

• недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. 
Данъчно задължени лица са: 

• собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти; 
• при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е 

ползвателят; 
• при концесия данъчно задължен е концесионерът; 
• собственикът на сграда, построена върху държавен или общински 

поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната 
част от него; 

• за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е 
лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
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Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 
ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък 
съответно на частите си. 
Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща, независимо дали недвижимите 
имоти се използват или не. 
 
Данък върху хазартната дейност  
Обект на облагане: Хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е 
чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, се облага 
с данък върху хазартната дейност, който е окончателен. 
Данъчно задължени лица 
Организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената 
на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 
 
Данък върху приходите на бюджетни предприятия 
Обект на облагане: С данък върху приходите на бюджетни предприятия се 
облагат приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от 
Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо 
имущество. 
Данъчно задължени лица 
Данъчно задължени лица са бюджетните предприятия. 
По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството "бюджетни 
предприятия" са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от 
Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните 
финанси, включително Националният осигурителен институт, Националната 
здравноосигурителна каса, държавните висши училища, Българската академия 
на науките, Българската национална телевизия, Българското национално 
радио, Българската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са 
бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Закона за публичните 
финанси.  
 
Данък върху застрахователните премии 
Обект на облагане: С данък върху застрахователните премии се облагат 
застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете 
по които са поети от застрахователи. 
Данъчно задължени лица 

• Застрахователи, регистрирани като акционерно дружество, 
кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, 
регистрирани по Търговския закон и лицензирани при условията и по 
реда на Кодекса за застраховането. 

• Застрахователите от друга държава членка при условията на правото 
на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. 

• Данъчни представители, определени от застрахователите, работещи 
при условията на свободата на предоставяне на услуги, които да ги 
представляват във връзка със спазване на задълженията по закона. 

 
Данък върху разходите 
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Обект на облагане: С данък върху разходите се облагат следните документално 
обосновани разходи: 
1. представителните разходи, свързани с дейността; 
2. социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и 
лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните 
разходи, предоставени в натура включват и: 
- разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за 
доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот"; 
- разходите за ваучери за храна; 
3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се 
осъществява управленска дейност. 
 
 
VIII. Социални осигуровки и социални права 
 
Държавното обществено осигуряване (ДОО) в България се регулира от 
Националния осигурителен институт (НОИ) и предоставя помощи, обезщетения 
и пенсии за всички социално осигурителни рискове, по правилата на Кодекса 
за социално осигуряване (КСО) и подзаконовите нормативни документи.  
За да имат право на тези социални придобивки, работниците и работодателите 
внасят по съответна схема суми в четирите основни социално – осигурителни 
фонда: 

• Пенсии;  
• Болест и майчинство;  
• Трудова злополука и професионална болест;  
• Безработица  

 
Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни или 
40 часа през един календарен месец, са задължително осигурени за всички 
осигурителни случаи.  
Работещите до 40 часа през календарния месец, се осигуряват задължително 
само за инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална 
болест.  
Задължително се осигуряват за инвалидност, старост и смърт: 
самоосигувяващите се, занаятчиите, едноличните търговци, собствениците 
/съдружниците в търговски дружества, докторантите, земеделските 
производители и работещите по граждански договор.  
Размерът на осигурителните вноски и съотношението, в което те се 
разпределят между работника и работодателя се определят в Кодекса за 
социално осигуряване и бюджета на Държавното обществено осигуряване, 
който се приема от Народното събрание за всяка календарна година. 
http://www.nssi.bg/legislationbg/codes/100-kso 
Осигурителните вноски се удържат като процент от брутните трудови 
възнаграждения на лицето за съответния месец и се внасят от работодателя.  
Разпределението на осигурителните вноски във фондовете на ДОО зависи от 
категорията труд и от два хронологични периода – преди 01.01.1960 и след 
31.12.1959г. Размерът на осигурителните вноски за лицата, осигурени за 
всички осигурителни рискове, които са родени преди 1960г. и работят при 
условията на 3-та категория труд е 23.3%. За лицата, работещи по условията на 

http://www.nssi.bg/legislationbg/codes/100-kso
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1-ва и 2-ра категория труд, вноската е 26.3%. Вноските на родените след 1960г. 
са съответно - за 3-та категория труд 18.3%, а за 1-ва и 2-ра категория труд, 
вноската е 21.3%. 
Осигурителните вноски за фондовете на ДОО за родените преди 01.01.1960 г. 
са солидарни, според категорията труд – Първа, Втора, Трета. Осигурителните 
вноски за фондовете на ДОО за родените след 31.12.1959 г. се разделят на две 
– солидарен и допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). 
Осигурителните вноски се разделят между работодателя и работника в 
съотношение 60:40 и размерът им се определя всяка година с бюджета на ДОО. 
Минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната 2018 
година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии 
съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2017 г. може да се 
намери на http://www.nap.bg/page?sId203fsL=32&id=473&textMode=0 
Самоосигуряващите се внасят дължимите вноски за своя сметка. Те имат право 
да избират някои от фондове за осигуряване, а други са задължителни.   
 
Видове социални осигуровки 
В България системата за социално осигуряване включва: 
- обществено осигуряване, което се гарантира от Кодекса за социално 
осигуряване и предвижда осигуряването на всички осигурени лица; 
- допълнително социално осигуряване, компенсиращо евентуални загуби на 
доходи или издръжка 
- краткосрочно обществено осигуряване, осъществяващо се главно чрез 
превеждането на финансови компенсации (напр. болничните листове от НОИ, 
вместо възнаграждение от работодателите при ползването отпуск поради 
заболяване) 
- дългосрочно обществено осигуряване, осигуряващо се чрез изплащането на 
пенсионни възнаграждения. 
- здравно осигуряване, осигуряващо се от Закона за здравното осигуряване, по 
който се изплащат разходите за лечение. 
 
В България задължително обществено осигуряване функционира единствено по 
силата на закон и с помощта на монополните структури – Национален 
осигурителен институт и Национална здравноосигурителна каса. 
 
Социална сигурност 
На 15 юни 2008 г. благодарение на четиридесетото Народно събрание в 
действие влиза Конвенция № 102 на Международната организация на труда за 
социална сигурност от 1952 г.. Социалната сигурност, заложена в конвенцията, 
налага полагането на непрекъснати усилия от държавата, целящи покритие на 
неизгодните последствия от настъпването на определени осигурителни 
събития, определящи се като "социален риск" по смисъла на тази конвенция. 
Усилията се изразяват главно в провеждане на различни политики, водещи до 
конкретните заложени резултати по конвенцията - социална сигурност насочена 
към потребителите на осигурителното право. 
Конвенция № 102 гарантира покриването на девет базисни групи компенсации: 
- за осигуряването на медицинска грижа; 

http://www.nap.bg/page?sId203fsL=32&id=473&textMode=0
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- при заболяване; 
- при безработица 
- при напреднала възраст; 
- при трудови инциденти; 
- семейни компенсации; 
- при бременност и раждане; 
- за инвалидизация 
- при смърт (наследствени) 
 
Видове осигурителни рискове 
Държавното обществено осигуряване осигурява покритието на следните видове 
осигурителни рискове: 
- общо заболяване; 
- трудови инциденти; 
- професионални заболявания 
- майчинство; 
- безработица; 
- напреднала възраст; 
- смърт. 
 
 
IX. Прехвърлимост на права, свързани с трудовата заетост 
 
Пренос на осигурителни права 
Националните схеми за социалнасигурност в държавите – членки серазличават 
значително, но в разпоредбитена ЕС за координация на социалнатасигурност не 
се предвижда тяхното хармонизиране,т.е. не се предвижданационалните 
социално – осигурителни системида бъдат заместени с единнаевропейска 
система. Разпоредбите наЕС предвиждат тяхното координиране.Всяка държава 
– членка е свободнада решава кой подлежи наосигуряване, съгласно нейното 
законодателство, какви обезщетения се отпускат и прикакви условия. 
Разпоредбите за координацияопределят общите правила, коитотрябва да бъдат 
спазвани от всички национални институции за социална сигурност,за да се 
гарантират праватана европейските граждани, които работят,пребивават ли 
имат престой в друга държава - членка.  
От 1 май2010 г. са в сила новиевропейски регламенти за координация на 
системите за социалнасигурност (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009.  
 
Четири са основните принципи:  
1. За даден период отвреме вие се осигурявате съгласнозаконодателството на 
една страна, така че плащате вноски само в една страна.Институциите за 
социална сигурност решават чие законодателство се отнася довас.Нямате право 
да избирате.  
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2. Вие иматесъщите права и задължения катогражданите на страната, вкоято се 
осигурявате. Товае известно като принципна равно третиранеи 
недискриминация.  
3. Когато подавате заявлениеза обезщетение, вашите предишни периодина 
осигуряване, трудов стаж ипребиваване в други страни се вземат под 
внимание, ако е необходимо.  
4. Акоимате право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип 
можетеда го получавате дори ако живеете в другастрана. Това е известно като 
принцип на прехвърляемост. 

 
Осъвремененатакоординация на социалната сигурност в ЕС засяга всички лица, 
които са или сабили подчинени на законодателството на една или повече 
държави-членки –граждани на държава-членка, лица безгражданство и 
бежанци, които пребивават в държава-членка, както и членовете на техните 
семейства и преживелите ги лица.  
Материалният обхват на Регламент № 883/2004 включва обезщетения за 
болест, майчинство/бащинство, инвалидност, старост, смърт, трудова 
злополука, професионална болест, безработица, пред пенсионниобезщетения и 
семейни обезщетения.  
Обменът на информация между компетентните институции в съответните 
държави относно реализирането на осигурителните права на лицата се 
извършва по електронен път чрез използването на структурирани електронни 
документи (СЕД) или т.нар. „преносими документи”. СЕД е документ, 
структуриран във формат, предназначен за електронен обмен на информация 
между държавите членки.  
Структурираните електронни документи(СЕД) заместват използването на Е-
Формулярите. Те се издават на основание Регламент № 883/04 г. иРегламента 
по неговото приложение № 987/09 г.като служат за удостоверение нафакти, 
необходими за ползване на праватапо тези регламенти. Разменят се само 
между институциите на държавите-членки,не се попълват, пренасят и 
удостоверяватот частни лица, нитоот други държавни институции, които не са 
включени в прилагането нарегламентите. Впреходния период между 1май 2010 
г. и въвеждането на системата за електронен обмен на документи EESSI 
могатда се използват хартиени версии наСЕД.  
При разглеждане на административни преписки с трансграничен елемент 
институциите за социална сигурност обменят информация с институциитена 
други държави членки. Когато информацията се обменя пряко между 
институции се използват Структурирани електронни документи (СЕД).Когато 
необходимата информация се издаваот институция на конкретното 
заинтересовано лице, се използватпреносими документи (ПД) във видна 
формуляри на хартиен носител (като зав бъдеще се предвижда той дабъде 
заменен от електронен). За да ползвасвоите права по Регламентите за 
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социалнасигурност - № 883/04 г. и № 987/09 г., лицето следвада представи 
въпросните формуляри прединституцията на чуждата държавачленка.  

 
Преносимите документи, които издаваНОИ, са:  
U1-удостоверяване на осигурителнипериоди за право на парично обезщетение 
прибезработица;  
U2–запазване на право наобезщетение при безработица;  
U3–обстоятелства, които могатда въздействат на правото на обезщетениепри 
безработица;  
Р1–обобщение на право напенсия.  

 
Преносими документи, коитоиздава НАП, са:  
А1–удостоверяване на приложимозаконодателство. 

 
Преносими документи, коитоиздава НЗОК, са:  
S1–регистрация на здравно осигуряване;  
S2-право напланирано лечение;  
S3–медицинско лечение на бившпограничен работник в държавата по 
предишната музаетост;  
DA1–право на здравно осигуряване при осигуровка за трудови злополуки и 
професионални заболявания. 
 
 
X. Пенсионни права и плащания 
 
Пенсия за старост 
За дапридобият право на пенсия заосигурителен стаж и възраст след 
31.12.2016 г., осигуренителица трябва да имат навършена минимална 
пенсионнавъзраст и определен стаж- Изискуемият осигурителен стаж за 
пенсиониране за работещите приусловията на трета категория труд нараства с 
подва месеца годишно за женитеи мъжете до достигане през 2027 година на 
37години за жените и 40 години замъжете.  
Изискуемата възраст се увеличаваплавно, като нараства с по два месеца 
годишно до достигане на 67 години зажените и мъжете през 2023 г.  
Освен пенсия за осигурителен стаж ивъзраст, лицата могат да получават, ако 
отговарят на посочените в Кодекса засоциално осигуряване условия, и пенсии 
заинвалидност (за лица с 50 инад 50% загубена работоспособност), 
наследствена пенсия (получавана от децата, преживелият съпруг и родителите) 
и военно-инвалидна пенсия.  
От 2011г. за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на 
обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат 
за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. 
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Къде да кандидатствате? 
Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни 
права във всяка от тях. 
Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която 
живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в 
страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на 
страната, в която последно сте работили. 
След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за 
събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в 
които сте работили. 
В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за 
кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. 
Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви 
го изпратят автоматично. 
 
Необходими документи 
Документите се различават в различните страни, но обикновено трябва да 
предоставитевашата банкова информация и някакъв вид документ за 
самоличност. 
 
Разлика в пенсионната възраст 
В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да 
получавате пенсия. 
Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или 
сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в 
тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите 
тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна 
възраст в съответните страни. 
Как се изчислявавашата пенсия? 
Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят 
справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на 
други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни. 
 
Европейскиразмер на пенсията 
Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви 
изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС. 
За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да 
изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през цялото време сте 
плащали вноски в системата на съответната страна (теоретичен размер). 
След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през 
което сте се осигурявали в тази страна (пропорционално обезщетение). 
 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/index_bg.htm#abbr-ID0E2
https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_bg.htm?topic=work&contacts=id-611493
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/index_bg.htm#abbr-ID0E2
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/index_bg.htm#abbr-ID0E2
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/index_bg.htm#abbr-ID0E2
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/index_bg.htm#abbr-ID0E2
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Национален размер на пенсията 
Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от 
периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще 
изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение). 
 
Резултат 
След това националният орган ще сравни пропорционалното обезщетение и 
самостоятелното обезщетение. Ще ви бъде изплатена по-високата от двете 
суми от съответната страна от ЕС. 
Решението на всяка страна по вашата молба ще бъде обяснено в специална 
бележка - формуляр Р1, който ще получите.  
 
Изплащане на вашата пенсия 
Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по 
банкова сметка в страната, в която пребивавате - ако живеете в ЕС. 
Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от 
страните от ЕС, които ви изплащат пенсия. 
 
Пенсии за инвалидност / пенсии за преживели лица 
Описаните по-горе правила се отнасят и за изчисляването на пенсии за 
инвалидност и на пенсии за преживели лица. Важно е да знаете, че: 
Ако подадете молба за пенсия за инвалидност или обезщетение за 
неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да поиска да ви 
прегледа поотделно и съответно да направи различни заключения.  
 
 
XI. Обезщетения 
 
Лица, които имат право на парични обезщетения при временна 
неработоспособност са лицата, които упражняват трудова дейност и са 
осигурени за общо заболяване и майчинство, за трудова злополука и 
професионална болест, с вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство”, и 
за фонд “Трудова злополука и професионална болест” на държавното 
обществено осигуряване. Осигурените лица имат право на парично 
обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск, поради 
временна неработоспособност и при трудоустрояване при продължително 
заболяване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като лице, 
осигурено за общо заболяване и майчинство. Изискването за 6 месеца 
осигурителен стаж не се отнася за лицата ненавършили 18-годишна възраст.   
Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от 
временната неработоспособност 70 на сто от среднодневнотобрутно 
възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната 
неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено 
възнаграждение.  
Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо 
заболяване се изчислява по действащите нормативни документи за това. Те 
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могат да се променят със Закона за ДОО или друг нормативен акт. За 2018 г. 
паричните обезщетения са в размер на 80 на сто, а за временна 
неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в 
размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или 
среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени осигурителни 
вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за 
общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, 
предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.  
Обезщетението се изплаща от първия ден на настъпване на 
неработоспособността до възстановяване на работоспособността или до 
установяване на инвалидност. 
Краткосрочните парични обезщетения заместват за определен период от време 
загубения доход от упражняване на дейност при настъпване на рисковете 
“Временна неработоспособност”, "Временна намалена работоспособност", 
“Майчинство” и „Безработица”. Те се изплащат от Националния осигурителен 
институт по декларирани от лицата лични банкови сметки. 
От фондовете на държавното обществено осигуряване се изплащат: 

• Парични обезщетения при временна неработоспособност; 
• Парични обезщетения при трудоустрояване; 
• Парични обезщетения за майчинство; 
• Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално 

осигуряване; 
• Парични обезщетения за безработица по Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България; 
• Парични помощи от ДОО. 

 
XII. Обща информация за трансграничния регион Добрич – 

Констанца 
 

1) Обща информация  
Площ на страната: 110 879 км², от които суша - 108 489 км² и вода - 2 390 км2 
Население – 7364570  
Столица– София  
Официален език – български  
Валута –български лев  
Държавно устройство – Парламентарна република  
Религия –Традиционна религия е източното православие /82.6%/.Други 
изповядвани религии са мюсюлманство /12.2%/, католицизъм /1.7%/, 
протестантство /1.6%/  
Национален празник – 3 март – Ден на Освобождението на България от 
османскоробство  
Девиз –«Съединението прави силата»  
Гранични държави – на изток – Черноморе, на запад –Сърбия и Р.Македония, на 
север – Румъния, наюг – Гърция и Турция  
Най-висока точка– в. Мусала /2 925 м/  
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Най-ниска точка – Черно море /0 м/ 
 
2) Транспорт 
В България има развита транспортна система за всички видове транспорт – 
сухоземен, воден, въздушен. Воден транспорт може да се ползва на 
Черноморието /източна България/ – най-големите черноморски пристанища са 
в градовете Варна и Бургас.  
Най-голямото летище се намира в столицата София – www.sofia-airport.bg 
Летища има и в гр. Варна, гр. Бургас и гр. Пловдив.  
 
3) Работа в България  
Гражданите на Европейския съюз, гражданите на държавите – страни по 
споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) и гражданите 
на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, влизат 
и напускат територията на Република България с лична карта или паспорт и 
могат свободно да пребивават за срок до 3 месеца. След този период те трябва 
да се регистрират, за да получат Удостоверение за временно пребиваване /виж 
раздела „Право на пребиваване“/.  
За да работят в България, гражданите на Европейския съюз, Европейското 
икономическо пространство и Конфедерация Швейцария не се нуждаят от 
разрешение за работа. 
 
4) Признаване на квалификация и дипломи 
Признаването на дипломите и професионалните квалификации е важен фактор, 
който улеснява мобилносттана хората в рамките на пазара на труда.Системата 
на ЕС за признаванена професионална квалификация е валидна за всички 
граждани на държави – членки на ЕС, граждани на ЕИП /Исландия, Норвегия и 
Лихтенщайн/ и на Швейцария.  
Различават се два вида признаване: за „академични цели” и взаимно 
признаване за „професионални цели”:  
- Същността на т.нар. признаване за „академични цели” е да осигури достъп 

до по-нататъшно образование и обучение (т.е. ако е завършен даден етап 
или дадена степен на образование, академичното признаване удостоверява 
завършения етап или степен и позволява продължаване на образованието в 
следващ етап или степен) и като в допълнение може да улесни достъпа до 
упражняването на дадена професия;  

- Същността на признаването за “професионални цели” е да се осигури 
достъп до упражняване нададена професия (т.е. признаване на 
правоспособност). В директивите на Европейския съюз (Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации и 
Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от20 ноември 
2013 година за изменение на Директива2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно 

http://www.sofia-airport.bg/
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административно сътрудничество посредством Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)) както и в българското 
законодателство са описани възможните елементи от процедурата за 
признаване на професионална квалификация. Задължителното преминаване 
през процедура за “професионално признаване” се прилагат само по 
отношение на т.нар. “регулирани професии”.  

 
5) Здравна карта 
При престой в държава членка, здравноосигурените граждани имат право на 
спешна и неотложна медицинска помощ. За да се възползват от това си право, 
те трябва да са с непрекъснати здравноосигурителни права и да притежават 
валидна Европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/. Картата се издава от 
съответния национален доставчик на здравноосигурителни услуги. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=bg#nationalinfoЕвропейска
та здравноосигурителна карта не замества пътническата застраховка, не 
покрива разходи ако пътуването в чужбина с цел получаване на лечения и не 
гарантира безплатно обслужване. ЕЗОК е поименна и лична. Когато промените 
обичайното си местопребиваване, като се преместите в друга страна, трябва да 
се регистрирате с формулярS1, а не да използвате ЕЗОК, за да получавате 
медицинска помощ в новата страна. 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=bg#nationalinfo
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