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Работещ пенсионер 

I. По трудово правоотношение 

Пенсионерите, наети по трудов договор се третират, като работници по общия ред. На 

тях следва да се удържат осигуровки за държавно обществено осигуряване и здравни 

осигуровки. Законодателят не е определил категория, при която пенсионерите, работещи 

по трудов договор да не дължат пенсионни и здравни осигуровки. 

В същото време обаче пенсионерите имат право за всяко отработена година трудов стаж, 

да извършват преизчисляване на своята пенсия, като подават в НОИ документи 

доказващи трудов стаж и внесените осигурителни вноски. 

В случай, че сбора между размера на пенсията и получения доход от трудова дейност за 

месеца надвишат определения максимален осигурителен доход, размера на пенсията 

трябва да се въведе като друг доход в данните на лицето, тъй като възниква разлика 

между осигурителния доход за държавно обществено осигуряване (ДОО) и за здравно 

осигуряване (ЗО).  

Това се извършва от меню „Осигурителни данни“ -  секция „Други осигурителни 

доходи“, като в поле „ЗО доход“ се попълва размера на получаваната пенсия: 

 

При поставена отметка в поле „Запазване“, въведената сума ще се запази след месечно 

приключване. При липса на отметка в посоченото поле, след месечно приключване, 

въведената сума ще бъде нулирана.  

Пример: За месец май 2022 г. служител получава пенсия в размер на 800 лв. и 

възнаграждение от трудово правоотношение в размер на 2700 лв., като техният сбор 

е 3500 лв. Максималния осигурителен доход за периода е 3400 лв. При въведен друг ЗО 

доход в размер на 800 лв. ще се генерират 2 бр. Декларация образец 1:  

 1 бр. Декларация образец 1 за социално осигуряване - стандартно за съответния 

вид осигурен без клетка 22.1: 
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 1 бр. Декларация образец 1 за здравно осигуряване - с попълнени клетки от 1 до 

12.3, 21 и 22.1: 

 

 

 

II. По граждански договор 

Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и 

получават пенсия, не подлежат на задължително осигуряване за държавното обществено 

осигуряване. Те се осигуряват само по свое желание.  

Това не се отнася за здравното осигуряване на пенсионерите, които работят без трудово 

правоотношение. Те се осигуряват здравно, без оглед на обстоятелството дали получават 
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пенсия или не, по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО. Ако лицата, на които е отпусната 

пенсия получават възнаграждение за месеца, по-малко от размера на минималната 

работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, не се дължат и 

вноски по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, тъй като лицата са осигурени за сметка на 

републиканския бюджет. За тези лица обаче, когато са осигурени и по трудово 

правоотношение, задължително се дължат здравноосигурителни вноски върху 

изплатеното възнаграждение за работа без трудово правоотношение, независимо от 

неговия размер. 

В обобщение:  

В случай, че ще се удържат и внасят здравноосигурителни вноски, при начисляване на 

хонорар, е необходимо да се избере осигурителна конфигурация „Гр.договор 

пенсионер“: 

 

В случай, че няма да се  удържат и внасят здравноосигурителни вноски, при начисляване 

на хонорар, е необходимо да се избере осигурителна конфигурация „Гр.дог.<1 МРЗ“: 

 


