
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

i Bulgaria 

Dine trygderettigheter 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Bulgaria 

Juli 2012  2 

Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 
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Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Sosialomsorgen i Bulgaria omfatter den klassiske, avgiftsbaserte trygdeordningen, 

ikke-avgiftsbaserte trygdeordninger og sosialhjelp, herunder ordningen med sosiale 

ytelser. Den omfatter målrettede sosialhjelpsprogrammer og skaper jobbmuligheter 

for vanskeligstilte grupper, tilbyr familieytelser for barn osv. De ikke-avgiftsbaserte 

ordningene og sosialhjelpsordningen finansieres over statsbudsjettet. Retten til disse 

ordningene vurderes på bakgrunn av en rekke kriterier, herunder behovsprøving. 

Trygdeordningene finansieres over spesielle budsjetter innenfor trygdekassene. 
 

Den offentlige trygdeordningen, som forvaltes av det nasjonale instituttet for 

sosialtrygd, betaler ut kontant kompensasjon, ytelser og pensjon i forbindelse med: 

 

 midlertidig arbeidsuførhet 

 svangerskap og fødsel 

 midlertidig nedsatt arbeidsevne (nye arbeidsoppgaver) 

 arbeidsløshet 

 uførhet 

 alderdom 

 dødsfall  

 

Gjennom den obligatoriske syketrygdordningen og de budsjettfinansierte 

helsetjenestene tilbys grunnleggende helsetjenester, som enten finansieres av den 

nasjonale sykekassen eller av staten, alt etter ordningen. 
 

Sosialhjelpen omfatter i henhold til nasjonal lovgivning kontantytelser eller 

naturalytelser som supplerer eller erstatter inntekter for å dekke utgifter til 

livsopphold, eller som oppfyller et tilfeldig behov hos stønadsberettigede personer og 

familier. 

Organisering av sosialomsorgen 

Den bulgarske helsemodellen omfatter både avgiftsbaserte og skattefinansierte 

ordninger. 

 

Den offentlige trygdeordningen utbetaler kontantytelser og pensjoner i forbindelse 

med sykdom, uførhet, svangerskap og fødsel, yrkessykdom og arbeidsulykker, 

alderdom og dødsfall. Ved siden av trygdeordningene gir sosialhjelpsordningen 

beskyttelse mot fattigdomsrisiko og omfatter også familieytelser i henhold til bulgarsk 

lovgivning. 
 

Den bulgarske pensjonsmodellen består av tre søyler. Siden 2000 har det i tillegg til 

"pay-as-you-go"-ordningen eksistert en obligatorisk tilleggspensjon – den andre 

søylen. Den dekker alle som har obligatorisk medlemskap i den offentlige 

trygdeordningen, og som er født etter 31. desember 1959 (universell ordning), samt 

arbeidstakere som jobber under farlige arbeidsforhold (yrkesbaserte pensjonskasser). 

Den tredje søylen består av den frivillige alderspensjonsordningen. Under denne 

søylen er det også innført yrkesbaserte ordninger i henhold til 
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"pensjonskassedirektivet". Ordningene under den andre og tredje søylen forvaltes av 

private forsikringsselskaper under tilsyn av den finansielle tilsynskommisjonen 

(Комисия за финансов надзор). 
 

Trygdeinstitusjonene og deres virksomhet omfattes av lovgivning som gjennomføres 

av parlamentet og ministerrådet i samarbeid med arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjoner og andre organisasjoner i det sivile samfunn, f.eks. 

pasientorganisasjoner, og er underlagt tilsyn av domstolene. 

Arbeids- og sosialministeren utformer og gjennomfører politikken for offentlig trygd, 

obligatoriske pensjonsordninger, tilleggspensjonsordninger og sosialhjelp. 

 

Helseministeren utformer og gjennomfører politikken for helsetjenester, både med 

hensyn til avgiftsbaserte og skattefinansierte ordninger. 
 

De nasjonale skattemyndighetene (Националната агенция по приходите), som ble 

etablert i 2005, er ansvarlig for fastsettelse, kontroll og innsamling av både skatter og 

trygdeavgifter. 

 

Det nasjonale trygdeinstituttet (Национален осигурителен институт), som ble 

etablert i 1995, administrerer medlemskapet i offentlige trygdeordninger med hensyn 

til utbetaling av kontantytelser. 

 

Den nasjonale sykekassen (Националната здравноосигурителна каса) har eksistert 

siden 1999 og begynte å inngå avtaler med leverandører av helsetjenester 1. juli 

2000. 

 

Arbeidsformidlingen (Агенцията по заетостта), som ble etablert i 1990, gjennomfører 

forebyggende tiltak for å få jobbsøkere i jobb uavhengig av søkernes 

trygdetilknytning. 
 

Sosialhjelpsmyndighetene (Агенцията за социално подпомагане) administrerer 

virksomhet knyttet til tilveiebringelse av tilstrekkelige midler, sosialomsorg og 

familieytelser. 

 

I 2005 ble byrået for funksjonshemmede (Агенция за хората с увреждания) 

opprettet. Det gjennomfører forskjellige aktiviteter knyttet til integrering av 

funksjonshemmede. 

Finansiering 

Trygdeordningen finansieres delvis av trygdeavgifter som innbetales av arbeidsgivere, 

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og delvis over statsbudsjettet. 

Sosialhjelpsordningen finansieres bare over statsbudsjettet. 

Avgifter 

Trygdeavgiftene utgjør en prosentandel av den avgiftspliktige inntekten. De deles 

mellom arbeidsgiver og trygdemedlem i forholdet 60:40 (bare i forbindelse med 

kassene for “alminnelig sykdom og svangerskap/fødsel” og “arbeidsløshet”). Den 

samlede pensjonstrygdeavgiften for den tredje arbeidskategorien er 17,8 % (9,9 % 

for arbeidsgiver og 8,0 % for trygdemedlem). Hvis trygdemedlemmet er født etter 31. 

desember 1959, utgjør pensjonstrygdeavgiften 12,8 % (7,1 % for arbeidsgiver og 

5,7 % for trygdemedlem). Siden 1. januar 2009 er det overført midler fra 
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statsbudsjettet til pensjonskassen. Disse utgjør 12 % av summen av alle 

trygdemedlemmers avgiftspliktige inntekt i kalenderåret. 
 

Personlige trygdeavgifter for statstjenestemenn, dommere, aktorer, etterforskere, 

stevnevitner, tjenestemenn i rettsvesenet og militærpersonell dekkes over 

statsbudsjettet. 

 

Selvstendig næringsdrivende betaler hele avgiftsbeløpet selv. 

 

Trygdeavgiftene mht. arbeidsulykker og yrkessykdommer varierer etter arbeidsvilkår 

fra 0,4 til 1,1 % og betales i sin helhet av arbeidsgiver. 

 

Arbeidsgiver betaler hele avgiften til garantifondet for arbeidstakernes fordringer 

(0,1 % i 2010). I 2012 ble innbetalingene av avgifter til fondet midlertidig innstilt. 
 

Arbeidstakere i første og andre arbeidskategori har obligatorisk 

tilleggspensjonsforsikring i den yrkesbaserte pensjonskassen. Avgiftsbeløpet er 12 % 

for første arbeidskategori og 7 % for andre kategori. Avgiftene dekkes i sin helhet av 

arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren er dessuten forpliktet til å betale inn ytterligere 3 % i 

avgift til pensjonskassen. Arbeidsgiver betaler inn ytterligere 4,3 % til lærernes 

pensjonskasse på vegne av lærere. For personer født etter 1. januar 1960 er avgiften 

til pensjonskassen redusert. Differansen på 5 % krediteres vedkommendes konto i en 

universell pensjonskasse for obligatorisk tilleggspensjonsforsikring. 
 

Maksbeløpet av den avgiftspliktige inntekten utgjør BGN 2 000 (EUR 1 023) per 

måned. Trygdeavgifter beregnes på grunnlag av mottatt, herunder opptjent og ikke-

utbetalt, månedlig bruttolønn. Avgiftene kan ikke være lavere enn den avgiftspliktige 

minsteinntekten som fastsettes på grunnlag av yrkesgruppenes økonomiske 

virksomhet og kvalifikasjoner. 
 

For personer som det ikke er fastsatt noen avgiftspliktig minsteinntekt for, beregnes 

avgiftene på grunnlag av den nasjonale månedlige minstelønnen. 
 

Den avgiftspliktige minsteinntekten for selvstendig næringsdrivende varierer fra BGN 

420 (EUR 215) til BGN 550 (EUR 282), avhengig av den skattbare årsinntekten i 2010. 

For personer som ikke drev lønnsom virksomhet i 2009, og for selvstendige 

næringsdrivende som startet den økonomiske virksomheten i 2011 og 2012, utgjør 

den avgiftspliktige minsteinntekten BGN 420 (EUR 215). 
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Innenfor rammen av skattefinansierte helsetjenesteordninger 

 

1. bulgarske statsborgere 

2. utlendinger med fast bosted i Bulgaria  

 

Merk: Andre EU-borgere er ikke utlendinger i henhold til bulgarsk lovgivning. EU-

borgere har samme rettigheter og forpliktelser som bulgarske borgere på grunnlag 

av traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

Innenfor rammen av obligatorisk syketrygd 

Den obligatoriske syketrygdordningen i Bulgaria forvaltes av den nasjonale 

sykekassen. Den nasjonale sykekassen tilbyr grunnleggende helsetjenester på 

grunnlag av innbetaling av avgift til den obligatoriske syketrygdordningen. 
 

Følgende omfattes av den obligatoriske syketrygdordningen: 

 

1. alle bulgarske statsborgere som ikke også er statsborgere i et annet land 

2. bulgarske statsborgere som også er statsborgere i et annet land, og som har fast 

bosted i Republikken Bulgaria 

3. utenlandske statsborgere eller statsløse som har permanent eller langvarig 

oppholdstillatelse i Republikken Bulgaria, med mindre annet er fastsatt av en 

internasjonal avtale som Republikken Bulgaria har undertegnet 

4. personer med flyktningstatus eller som har fått innvilget opphold på humanitært 

grunnlag eller asyl 

5. utenlandske studenter og doktorgradsstudenter tatt opp på universiteter eller 

vitenskapelige institusjoner i Bulgaria i henhold til regjeringens dekret nr. 

103/1993 om gjennomføring av utdanningsaktiviteter blant bulgarere i utlandet og 

regjeringens dekret nr. 228/1997 om adgang for borgere av Republikken 

Makedonia til å studere ved statlige universiteter i Republikken Bulgaria 

6. personer som ikke hører inn under punkt 1–5, og som omfattes av lovgivningen i 

Republikken Bulgaria i samsvar med reglene for samordning av trygdeytelser 

 

Personer som er omfattet av syketrygdordningen i en annen medlemsstat, skal i 

henhold til reglene om samordning av trygdeytelser ikke omfattes av den obligatoriske 

syketrygden under den nasjonale sykekassen.  
 

Syketrygdrettighetene oppheves midlertidig for personer som er pålagt å betale 

syketrygdavgifter selv, dersom de ikke har betalt inn avgift i mer enn tre måneder i 

løpet av en 36-månedersperiode, regnet fra den måneden som går forut for måneden 

da helsetjenestene ble levert. Berørte personer kan få tilbake trygderettighetene ved å 

betale de utestående avgiftene for de siste 36 månedene. Personene får tilbake 

trygderettighetene fra og med datoen da de utestående avgiftene betales. Utgifter til 

helsetjenester refunderes ikke. Når arbeidsgiver eller en annen person plikter å betale 

avgiften, skal ikke manglende innbetaling av avgifter frata personen retten til 

syketrygd. 
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Hva dekkes? 

Omfanget av de skattefinansierte helsetjenesteordningene 

Den skattefinansierte ordningen dekker følgende for bulgarske statsborgere og enkelte 

kategorier av utenlandske statsborgere med langvarig oppholdstillatelse: 

 

 legehjelp i nødssituasjoner 

 fødselshjelp til alle kvinner som ikke har helseforsikring, uavhengig av fødselsmåte, 

innenfor rammen fastsatt i en forordning fra helseministeren, som også fastsetter 

framgangsmåten 

 behandling på psykiatrisk sykehus 

 behandling med blod og blodprodukter 

 transplantasjon av organer, vev og celler 

 obligatorisk behandling og/eller obligatorisk isolasjon 

 ekspertuttalelser og -rapporter om graden av uførhet og langvarig tap av 

arbeidsevne 

 betaling for behandling av sykdommer i henhold til vilkår fastlagt av helseministeren 

 syketransport i henhold til vilkår fastlagt av helseministeren 

Omfanget av den obligatoriske syketrygdordningen 

Den obligatoriske syketrygdordningen skal garantere forsikrede personer gratis tilgang 

til legehjelp i form av en pakke bestående av helsetjenester av en bestemt type, et 

bestemt omfang og i en bestemt mengde, samt fritt valg av behandler som har 

inngått en avtale med en regional sykekasse. 

 

Retten til valgfrihet gjelder i hele Bulgaria og kan ikke begrenses av geografiske 

og/eller administrative årsaker. 

 

Den nasjonale sykekassen betaler for følgende helsetjenester: 

1. lege- og tannlegebehandling med sikte på å forebygge sykdommer 

2. lege- og tannlegebehandling med sikte på tidlig påvisning av sykdommer 

3. legehjelp på poliklinikk og sykehus med sikte på diagnostisering og behandling av 

sykdommer 

4. ytterligere behandling, langvarig behandling og medisinsk rehabilitering 

5. akutt legehjelp 

6. legehjelp i forbindelse med svangerskap, fødsel og morskap 

7. legehjelp i henhold til artikkel 82, punkt 1, nr. 2 i helseloven 

8. aborter utført av medisinske årsaker og ved svangerskap som følge av voldtekt 

9. tannlegebehandling 

10. legehjelp i forbindelse med behandling i hjemmet 

11. ordinasjon og utlevering av tillatte medisiner ved behandling i hjemmet innenfor 

landets grenser 

12. ordinering og utlevering av legemidler og dietetiske matvarer til særlige 

medisinske formål 

13. medisinsk ekspertise ved vurdering av arbeidsevne 

14. transporttjenester av helsemessige årsaker 

15. helseaktiviteter under art. 82, paragraf 2, punkt 3 i Helseloven (behandling på 

psykiatrisk sykehus). 
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Den medisinske behandlingen som omfattes av foregående avsnitt, med unntak av 

punktene 11, 12 og 15, er definert som en grunnpakke som garanteres av den 

nasjonale sykekassens budsjett. Grunnpakken fastsettes ved en forordning fra 

helseministeren. 
 

For å gjennomføre virksomheten fastsatt i denne loven skal den nasjonale sykekassen 

og den bulgarske legeforeningen vedta og undertegne en nasjonal rammeavtale for 

medisinsk virksomhet, og den nasjonale sykekassen og den bulgarske 

tannlegeforeningen skal vedta og undertegne en nasjonal rammeavtale for 

tannlegevirksomhet. De nasjonale rammeavtalene skal omfatte: 
 

1. kravene som skal oppfylles av leverandørene av helsetjenester, samt 

framgangsmåten for å inngå avtaler med dem 

2. de særlige typene helsetjenester i henhold til grunnpakken 

3. vilkårene og framgangsmåten for å yte tjenestene i grunnpakken 

4. kriterier for kvaliteten av og tilgangen til tjenestene 

5. dokumentasjonen og dokumentflyten 

6. partenes forpliktelser til å gi og utveksle informasjon 

7. andre spørsmål av betydning for syketrygd 

 

Helseministeren skal utstede en forordning med en liste over sykdommer, for hvilke 

legemidler, medisinsk utstyr og dietetiske matvarer til særlige medisinske formål med 

henblikk på behandling i hjemmet refunderes helt eller delvis av den nasjonale 

sykekassen. Den nasjonale sykekassen betaler helt eller delvis for inntil tre oppførte 

legemidler per sykdom på listen. I samarbeid med lege- og tannlegeforeningene 

fastsetter den nasjonale sykekassen prisene på produktene sammen med 

produsentene og grossistene. I hvilket omfang den nasjonale sykekassen betaler for 

legemidlene på listen, angis i den årlige nasjonale rammeavtalen. 
 

Ved hvert besøk hos en allmennpraktiserende lege, en spesialist på en poliklinikk eller 

tannlege skal trygdemedlemmet betale en brukeravgift på 1 % av minstelønnen. 
 

Dersom et trygdemedlem må innlegges på sykehus, må han/hun betale 2 % av den 

nasjonale minstelønnen for hvert sykehusdøgn i opptil 10 dager i året. Etter den 10. 

dagen skal ikke pasienten betale brukeravgift. 
 

Følgende personer skal ikke betale brukeravgift ved legehjelp og tannpleie på 

poliklinikker og sykehus: 
 

 personer med sykdommer som er oppført i tillegget til den nasjonale rammeavtalen 

 mindreårige og arbeidsløse familiemedlemmer 

 personer som er tilknyttet landets forsvar 

 krigsveteraner og krigsinvalider 

 fanger og fengselsinnsatte 

 fattige som mottar hjelp fra staten 

 personer uten inntekt, som bor på pleiehjem 

 helsepersonell 

 gravide og unge mødre, opptil 45 dager etter fødselen 

 alvorlig uføre trygdemedlemmer som i tillegg lider av bestemte sykdommer 

 pasienter med ondartede svulster 

 

Personer hvis syketrygdrettigheter er opphørt, må selv betale for helsetjenestene. 
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Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Valg av allmennpraktiserende lege 

Trygdemedlemmer kan fritt velge en allmennpraktiserende lege til primærmedisinske 

tjenester og tannleger i hele landet. De kan bytte allmennpraktiserende lege hvert 

kalenderår i perioden 1.–30. juni og 1.–31. desember. I forbindelse med flytting har 

trygdemedlemmer når som helst rett til å velge en ny allmennpraktiserende lege. 

Tannpleie 

Trygdemedlemmer personer har rett til å motta tannpleie i hele landet mot forevisning 

av trygdebevis til ønsket tannlege. 

Poliklinisk behandling 

Poliklinisk spesialistbehandling kan tilbys trygdemedlemmer som har fått henvisning til 

konsultasjon eller behandling av sin allmennpraktiserende lege. Denne henvisningen 

kan anvendes i 30 dager etter at den er utstedt. Trygdemedlemmet kan velge en 

spesialist på alle sykehus som har inngått en avtale med den regionale sykekassen, 

mot forevisning av henvisningen. 

Tilgang til døgnbehandling 

Leger og tannleger kan henvise pasienter til en valgt behandlingsinstitusjon i hele 

landet for å motta døgnbehandling. Sykehuset (eller tannhelseklinikken) skal ha 

inngått en kontrakt med den regionale sykekassen. Fra 2011 har pasienter kunnet 

velge et team av leger og sykepleiere på behandlingsinstitusjonen. 
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Via den offentlige trygdeordningen mottar forsikrede arbeidstakere trygdeytelser og 

kontantytelser i perioder med midlertidig arbeidsuførhet når de er under rehabilitering 

og ikke har lønnsinntekt. 

Hva dekkes? 

Trygdemedlemmer har rett til ytelser ved midlertidig arbeidsuførhet i forbindelse med: 

 

 sykdom 

 ulykker – med unntak av arbeidsulykker 

 undersøkelser som følge av sykdom 

 karantene 

 graviditet 

 svangerskap og fødsel 

 nye arbeidsoppgaver som følge av sykdom 

 nye arbeidsoppgaver som følge av graviditet 

 opphold på sanatorium ved behandling av sykdom 

 ledsagelse av et barn på inntil 3 år til sykehuset 

 omsorg for et barn under 18 år 

 omsorg for en syk person over 18 år 

 

De daglige kontantytelsene ved midlertidig arbeidsuførhet som følge av alminnelig 

sykdom utgjør 80 % og ved midlertidig uførhet som følge av arbeidsulykker eller 

yrkessykdom inntil 90 % av gjennomsnittlig daglig bruttolønn eller gjennomsnittlig 

daglig avgiftspliktig inntekt de siste 18 månedene, som det er betalt eller skal betales 

trygdeavgifter for. 

 

Kontantytelser ved midlertidig arbeidsuførhet som følge av alminnelig sykdom, 

arbeidsulykker og yrkessykdom utbetales fra den dagen sykdommen eller ulykken 

inntreffer og frem til restitusjon eller varig uførhet konstateres. 

 

Fram til 31. desember 2012 skal arbeidsgiver utbetale kontantytelser ved sykdom 

første, andre og tredje dag med midlertidig arbeidsuførhet tilsvarende 70 % av 

arbeidstakerens gjennomsnittlige bruttolønn. Deretter utgjør ytelsen 80 % av den 

avgiftspliktige inntekten og utbetales av det nasjonale trygdeinstituttet. 

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

Permisjoner ved midlertidig arbeidsuførhet godkjennes ved hjelp av et 

sykepermisjonsdokument som utstedes av myndighetene som har ansvar for å 

vurdere arbeidsevnen. Sykepermisjonsdokumentet utstedes den dagen 

arbeidsuførheten konstateres, men permisjonen kan begynne dagen før, samme dag 
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som eller dagen etter undersøkelsen. Sykepermisjonsdokumentet skal angi 

arbeidsuførhetens art, behandlingsbehov, behandlingsform og permisjonens varighet. 

Sykepermisjonsdokumentet må sendes til arbeidsgiver, eller arbeidsgiver skal 

underrettes om det, rett etter at det er utstedt, og senest to virkedager etter 

utstedelsen. 
 

Arbeidsgiver plikter å innvilge permisjonen uten å utvise skjønn ved forevisning av 

sykepermisjonsdokumentet. Den første virkedagen med midlertidig arbeidsuførhet 

skal arbeidsgiveren utbetale til trygdemedlemmet en gjennomsnittlig bruttodagslønn 

for måneden da den midlertidige arbeidsuførheten oppstod. 
 

Kontantytelser for den andre og etterfølgende dager med midlertidig arbeidsuførhet 

beregnes og utbetales til trygdemedlemmets bankkonto av det nasjonale 

trygdeinstituttet. 
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Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Trygdemedlemmer har rett til kontantytelser som kompensasjon for tapt inntekt i 

forbindelse med graviditet og fødsel dersom de har vært forsikret mot denne risikoen i 

12 måneder. 

Ytelse til mor ved svangerskap og fødsel 

Mødre som er forsikret mot alminnelig sykdom og svangerskap/fødsel, har rett til en 

kontant ytelseskompensasjon i forbindelse med graviditet og fødsel i en periode på 

410 kalenderdager, regnet fra 45 dager før termindato. Dersom fødselen finner sted 

før de 45 dagene med utbetaling av kompensasjon har gått, kan resten av de 45 

dagene brukes etter fødselen. 

 

En far som har hatt slik forsikring mot alminnelig sykdom og svangerskap/fødsel i 

minst 12 måneder, og som dermed er berettiget til trygd ved alminnelig sykdom og 

svangerskap/fødsel, har rett til fødselspenger i en periode på 15 kalenderdager etter 

barnets fødsel. Ytelsen utgjør 90 % av farens avgiftspliktige inntekt de siste 24 

månedene. Når barnet er 6 måneder, kan faren (eller adoptivfaren) med samtykke fra 

moren (eller adoptivmoren) bruke resten av de 410 dagene i stedet for moren og 

motta den relevante ytelsen i stedet for henne. 

 

Når fødselspermisjonen er over, har mødre som har vært forsikret mot alminnelig 

sykdom og svangerskap/fødsel de siste 12 månedene, og som dermed er berettiget til 

trygd ved alminnelig sykdom og svangerskap/fødsel, rett til å motta en ytelse for å ha 

omsorg for små barn under 2 år.  

Fødselspenger til mødre som ikke har forsikring 

Gravide med en gjennomsnittlig månedsinntekt pr. familiemedlem som er lavere enn 

eller ligger på et bestemt nivå, har rett til å motta en engangsytelse under 

graviditeten dersom de ikke har rett til å motta fødselspenger i henhold til loven om 

sosialtrygd, og dersom de har fast bosted i Bulgaria. Denne ytelsen fastsettes hvert år 

i loven om Republikken Bulgarias statsbudsjett for det respektive året, men kan ikke 

være lavere enn beløpet som ble fastsatt foregående år. 

 

Dersom en gravid kvinne er forsikret mot alminnelig sykdom og fødsel/svangerskap, 

men ikke har rett til å motta ytelser ved graviditet og fødsel fordi hun i henhold til 

loven om sosialtrygd ikke har vært medlem i trygdeordningen lenge nok, utbetales en 

engangsytelse som står i rimelig forhold til antall dager fra begynnelsen på 

fødselspermisjonen og tiden som gjenstår for å oppnå nødvendig medlemsperiode i 

henhold til loven om sosialtrygd, men høyst 45 dager. 

 

Engangsytelsen utbetales 45 dager før termindato. 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Bulgaria 

Juli 2012  14 

Hva dekkes? 

Den daglige kontantytelsen ved graviditet og fødsel utgjør 90 % av gjennomsnittlig 

bruttolønn eller avgiftspliktig inntekt de siste 24 månedene, som det er innbetalt eller 

skal innbetales avgifter for. Ytelsen kan ikke være lavere enn den lovbestemte 

minstelønnen og kan ikke overstige den gjennomsnittlige nettolønnen. 
 

Ytelsen for omsorg for små barn inntil 2 år fastsettes av loven om budsjett for offentlig 

sosialtrygd og utgjør BGN 240 (EUR 123). 

 

Dersom barnet adopteres bort eller får plass i barnehage med fullt statstilskudd, 

opphører utbetalingen av ytelsen fra og med neste dag. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

For å være berettiget til disse ytelsene må permisjonen godkjennes. 

Helsemyndighetene utsteder et sykepermisjonsdokument. Arbeidsgiveren plikter å 

innvilge permisjonen uten å utvise skjønn ved forevisning av 

sykepermisjonsdokumentet. 
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Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Ytelser ved uførhet 

Trygdemedlemmer har rett til å motta uførepensjon dersom de helt eller delvis mister 

arbeidsevnen i en lang periode eller permanent. 

 

Trygdemedlemmer oppnår rett til uførepensjon i henhold til følgende avgiftsvilkår:  
 

 opp til 20 år: ingen periode med trygdemedlemskap påkrevd 

 opp til 25 år: trygdemedlemskap påkrevd 

 opp til 30 år: trygdemedlemskap påkrevd 

 over 30 år: trygdemedlemskap påkrevd 

 personer som er funksjonshemmet fra fødselen eller som blir funksjonshemmet før 

de begynner å arbeide, oppnår rett til å motta uførepensjon etter ett års 

trygdemedlemskap 

 

Uførepensjon innvilges til personer som har en arbeidsevne som er varig nedsatt med 

minst 50 %. Retten til pensjonen starter fra den dagen uførheten oppstår. 
 

For personer som er blinde fra fødselen og blinde før de begynner å arbeide, utbetales 

uførepensjon fra søknadsdatoen. Pensjon innvilges så lenge uførheten varer. 

Uførestønad 

Trygdemedlemmer har rett til å motta uførestønad som følge av alminnelig sykdom 

dersom de ikke har vært medlem i trygdeordningen lenge nok til å få innvilget 

uførepensjon. 

Hva dekkes? 

Uførepensjon 

Uførepensjon ved alminnelig sykdom fastsettes ved å multiplisere inntekten som 

danner grunnlag for pensjonen, med den totale summen av 1,1 % for hvert år med 

medlemskap. I tillegg multipliseres tiden som utgjør en medlemsperiode, med en 

koeffisient som avhenger av graden av uførhet, på følgende måte: 
 

 grad av uførhet over 90 %: 0,9 

 grad av uførhet mellom 71 % og 90 %: 0,7 

 grad av uførhet mellom 50 % og 70,99 %: 0,5 

 

Pensjonister som har mistet over 90 % av arbeidsevnen, og som har et kontinuerlig 

behov for ekstern assistanse, mottar et pensjonstillegg på 75 % av den sosiale 

alderspensjonen. Tillegget legges til alle pensjoner uansett type. Tillegg utbetales til 

pensjonisten, og ikke til personen som yter assistanse. 
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Sosial uførepensjon 

Sosial uførepensjon innvilges til personer som har fylt 16 år, og som har varig nedsatt 

arbeidsevne og en grad av uførhet på over 71 %. 
 

Den sosiale uførepensjonen til personer med varig nedsatt arbeidsevne og en grad av 

uførhet på over 90 % utgjør 120 %. Personer med varig nedsatt arbeidsevne mellom 

71 og 90 % mottar 110 % av den sosiale alderspensjonen. 

Uførestønad 

Stønaden som innvilges som følge av alminnelig sykdom når trygdemedlemmet ikke 

har vært medlem av trygdeordningen lenge nok til å få innvilget uførepensjon som 

følge av alminnelig sykdom, beregnes ved å multiplisere den daglige ytelsen ved 

midlertidig uførhet med 60. 

 

I likhet med uførepensjonen innvilges et tillegg for ekstern assistanse så lenge 

uførheten varer, etter vurdering av en regional eller nasjonal medisinsk nemnd, 

dersom personen ikke har nådd pensjonsalder i det aktuelle året. Dersom personen 

når pensjonsalder i løpet av perioden som er angitt i nemndens beslutning, utbetales 

tillegget for ekstern assistanse resten av livet. 
 

Utbetalingen av tillegget for ekstern assistanse opphører når grunnlaget for 

berettigelsen ikke lenger foreligger, f.eks. dersom pensjonisten dør, bytter 

uføregruppe osv. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

Uførepensjon 

Uførepensjon innvilges etter søknad til det nasjonale trygdeinstituttet. Søknaden må 

ledsages av en beslutning fra den regionale eller nasjonale medisinske nemnden, som 

fastsetter graden av uførhet. 

Uførestønad 

Dersom den berørte ikke har vært medlem i trygdeordningen lenge nok til å få 

innvilget uførepensjon som følge av alminnelig sykdom, skal uførestønad innvilges på 

grunnlag av en søknad til regionkontoret ved det nasjonale trygdeinstituttet. Følgende 

dokumenter skal vedlegges søknaden: 
 

 dokumenter om avgiftspliktig beskjeftigelse inntil datoen da uførheten inntraff 

 dokumenter om bruttolønn eller -inntekt som har dannet grunnlag for innbetaling av 

trygdeavgift 

 en beslutning fra den regionale eller den nasjonale medisinske nemnden 
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til alderspensjon? 

Du kan søke om statlig alderspensjon når du når statlig pensjonsalder og har vært 

medlem i trygdeordningen i et visst antall år: 

 

 Menn har rett til alderspensjon når de er 63 år og fire måneder og har vært 

trygdemedlem i 37 år og fire måneder. 

 Kvinner har rett til alderspensjon når de er 60 år og fire måneder og har vært 

trygdemedlem i 34 år og fire måneder. 

 Personer som ikke har vært trygdemedlem lenge nok til at de har rett til pensjon 

når de er 65 år og fire måneder, når de har vært trygdemedlem i 15 år. 

 

Fra og med 31. desember 2011 øker kravene til medlemsperiodens lengde med 4 

måneder pr. kalenderår opp til 40 år for menn og 37 år for kvinner. Fra og med 

31. desember 2011 stiger pensjonsalderen med fire måneder pr. kalenderår opp til 63 

år for kvinner og 65 år for menn. Fra og med 31. desember 2011 stiger også 

pensjonsalderen for personer som ikke har vært medlem i trygdeordningen lenge nok, 

med fire måneder pr. kalenderår opp til 67 år. 
 

For arbeidstakere utgjør medlemsperioden den tiden de har jobbet fulltid i henhold til 

lovfestet arbeidstid, dersom avgifter er innbetalt eller skal innbetales på grunnlag av 

mottatt lønn, som ikke kan være mindre enn avgiftspliktig inntekt. Medlemsperioden 

beregnes i timer, dager, måneder og år. For deltidsansatte beregnes medlemsperioden 

ved å dele antall utførte arbeidstimer med det lovfestede antallet arbeidstimer. 
 

Trygdelovgivningen gjør det mulig å anerkjenne noen perioder som medlemsperioder 

uten at det må innbetales avgifter. Medlemsperioder uten avgifter omfatter perioder 

med betalt og ubetalt permisjon i forbindelse med omsorg for små barn, betalt og 

ubetalt permisjon i forbindelse med midlertidig arbeidsuførhet, betalt og ubetalt 

permisjon i forbindelse med graviditet og fødsel, og ubetalt permisjon på inntil 30 

arbeidsdager i et kalenderår samt perioder hvor personen har mottatt 

arbeidsløshetsstønad. 
 

Trygdelovgivningen gjør det mulig, på bestemte vilkår, å kjøpe medlemsperioder. 

Sosial alderspensjon 

Sosial alderspensjon kan innvilges til personer som har fylt 70 år, til personer hvis 

årlige inntekt pr. familiemedlem er lavere enn den garanterte minsteinntekten (BGN 

65 (EUR 33)). Den sosiale alderspensjonen er en spesiell type pensjon som ikke er 

knyttet til arbeid. Denne ytelsen innvilges til personer som ikke har rett til 

alderspensjon fordi de ikke har vært medlem i trygdeordningen lenge nok. Denne 

pensjonen betales ikke av trygdekassen, men over statsbudsjettet. Den sosiale 

alderspensjonen er en type sosial stønad, som defineres som en pensjonsutbetaling 

fordi den er regelmessig (månedlig) og forvaltes av sosialhjelpsmyndighetene. 
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Hva dekkes? 

Beregningsgrunnlaget for den lovfestede alderspensjonen fastsettes ved å multiplisere 

den gjennomsnittlige nasjonale avgiftspliktige månedsinntekten (i løpet av de 12 

kalendermånedene som går forut for innvilgingen av pensjonen) med 

trygdemedlemmets individuelle koeffisient. Den individuelle koeffisienten fastsettes på 

grunnlag av trygdemedlemmets gjennomsnittlige avgiftspliktige månedsinntekt. 
Beregningsgrunnlaget multipliseres så med 1,1 % for hvert medlemsår og med et 

forholdsmessig beløp for hver ytterligere medlemsmåned. I tillegg multipliseres 

beregningsgrunnlaget med 4 % for hvert medlemsår for personer som har vært 

medlem i den nasjonale trygdeordningen i henholdsvis 37 år og fire måneder (menn) 

og 34 år og fire måneder (kvinner), men som fortsatt arbeider etter oppnådd 

pensjonsalder og ennå ikke får utbetalt pensjon. 
 

Alderspensjonen kan ikke være lavere enn et fast beløp og kan ikke overstige en 

maksimumsgrense. Den minste alderspensjonen fastsettes i loven om budsjett for den 

offentlige sosialtrygden og utgjør BGN 145 (EUR 74). Den maksimale pensjonen (for 

alle pensjoner) beregnes som 35 % av den høyeste avgiftspliktige inntekten for 

foregående år. I 2011 var den maksimale avgiftspliktige inntekten BGN 2 000 

(EUR 1 023), og i 2012 var den høyeste alderspensjonen BGN 700 (EUR 358). 
 

Pensjoner som er gitt fram til 31. desember foregående år, skal oppdateres 1. juli 

hvert år etter beslutning fra representantskapet ved det nasjonale 

sosialtrygdinstituttet. Pensjonene skal justeres med en prosentandel som tilsvarer 

konsumprisindeksen for foregående kalenderår. På grunn av budsjettrestriksjoner har 

ikke pensjonene vært justert siden 1. juli 2009. 

 

Tilleggspensjonen baseres på det beløpet som er oppspart på den enkeltes personlige 

konto. 

Hvordan får du tilgang til alderspensjon? 

For å motta pensjon må trygdemedlemmet sende en søknad til regionkontoret ved det 

nasjonale trygdeinstituttet. Følgende dokumenter skal vedlegges: 
 

 en arbeidsbok og/eller trygdebevis og/eller en attest på tjenestetid, eller 

 dokumenter som viser bruttolønnen eller inntekten som har dannet grunnlag for 

trygdeavgiftene i en valgfri periode på tre sammenhengende år de siste 15 årene 

med trygdemedlemskap før 1. januar 1997, eller inntekten som har dannet 

grunnlag for trygdeavgiften i perioden etter denne datoen og frem til vedkommende 

går av med pensjon. 

 

Dersom søknaden til det nasjonale trygdeinstituttet sendes inn inntil 6 måneder før 

avgiftsinnbetalingsperiodens opphør, innvilges pensjonen fra og med den datoen. 

Dersom søknaden sendes inn 6 måneder etter datoen for avgiftsinnbetalingsperiodens 

opphør, innvilges pensjonen fra og med søknadsdatoen. 
 

Etter at søknaden er sendt inn, innvilges en minstepensjon innen en måned, og den 

faktiske pensjonen beregnes og innvilges på et senere stadium. 
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Sosial alderspensjon 

Følgende dokumenter skal sendes inn for å få innvilget sosial alderspensjon: 

 

 en søknad om å få innvilget sosial alderspensjon, basert på en modell som er 

godkjent av det nasjonale instituttet for sosialtrygd 

 en erklæring om familie- og eiendomsstatus 

 en erklæring om familiemedlemmenes årsinntekt i de 12 månedene som går forut 

for søknaden 

 

Når årsinntekten for familiemedlemmer fastsettes, omfatter familiemedlemmer 

ektefeller og barn inntil 18 år dersom de er ugift, samt barn over 18 år dersom de er 

funksjonshemmet, ikke har annen inntekt og ikke er gift. 

 

Den sosiale alderspensjonen innvilges for resten av livet. Retten opphører når den 

berettigede dør. 
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

Etterlattepensjon kan innvilges barna, gjenlevende ektefelle og foreldrene til det 

avdøde trygdemedlemmet. 
 

Barna har rett til etterlattepensjon til de fyller 18 år. Dersom barna til det avdøde 

trygdemedlemmet studerer, har de rett til å motta etterlattepensjon i studietiden inntil 

de fyller 26 år. Gjenlevende barn som er blitt funksjonshemmet før de fyller 18, har 

også rett til etterlattepensjon til de fyller 26 år. 

 
Gjenlevende ektefelle skal ha rett til å motta etterlattepensjon i 5 år før 

vedkommende har rett til alderspensjon (63 år og 4 måneder for menn og 60 år og 4 

måneder for kvinner, eller enda tidligere dersom han/hun er arbeidsufør. 

 

Foreldre skal ha rett til etterlattepensjon ved barns dødsfall, dersom de har nådd 

alderen som gir rett til alderspensjon. 

Etterlattepensjon i forbindelse med alderdom og uførhet  

Når trygdemedlemmet dør, innvilges arvingene en pensjon som tilsvarer typen 

individuell pensjon (dvs. pensjon for alminnelige sykdommer, arbeidsulykker eller 

yrkessykdom) som den avdøde ville ha mottatt som funksjonshemmet med en 

arbeidsevne nedsatt med minst 90 %. 
Når den avdøde har oppnådd rett til pensjon i kraft av fullført opptjeningstid og 

oppnådd alder, mottar arvingene etterlattepensjon på grunnlag av pensjonen som 

skulle ha vært utbetalt som et resultat av fullført opptjeningstid og oppnådd alder, 

dersom dette er gunstigere for dem. 

Dersom en pensjonist dør, og vedkommende har mottatt uførepensjon som følge av 

alminnelig sykdom eller en individuell pensjon beregnet på grunnlag av fullført 

opptjeningstid og oppnådd alder, utbetales etterlattepensjonen i prosentandelen nevnt 

nedenfor, i henhold til typen mottatt pensjon. 

Stønad til etterlatte 

Pensjonister hvis ektefelle er død, har rett til å motta et pensjonstillegg, såkalt stønad 

til etterlatte. Tillegg til etterlatte utbetales bare i tillegg til annen innvilget pensjon: 

Personer som ikke allerede har rett til en pensjon av andre årsaker, er ikke berettiget 

til dette tillegget. 
Den etterlatte må derfor oppfylle flere vilkår for å motta pensjonstillegget: 

 

 Den etterlatte må motta en individuell pensjon eller etterlattepensjon, uavhengig av 

type. 

 Den etterlatte må ikke ha giftet seg på nytt etter ektefellens død. Ved gjengifte 

opphører utbetalingen av tillegget fra og med datoen for ekteskapsinngåelse. 

 Den etterlatte må ikke motta etterlattepensjon for den avdøde. 

 

Denne stønaden fastsettes som en prosentandel av den avdøde ektefellens pensjon og 

utbetales som støtte til den gjenlevende ektefellen. Pensjonisten har rett til et tillegg 
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på 20 % av den eller de pensjonene som den avdøde ektefellen mottok (øker til 40 % 

i 2015). Eventuelle tillegg til den avdøde ektefellens pensjon inngår ikke i beregningen 

av dette tillegget. Dersom den avdøde ektefellen aldri har mottatt en pensjon, 

fastsettes tillegget på grunnlag av pensjonen, eller summen av pensjonene, som den 

avdøde ville ha vært berettiget til. 

Hva dekkes? 

Etterlattepensjonen fastsettes som en prosentandel av det avdøde medlemmets 

individuelle pensjon på følgende måte: 
 

1. én arving – 50 % 

2. to arvinger – 75 % 

3. tre eller flere arvinger – 100 % 

 

Dersom begge foreldre (eller adoptivforeldre) dør, har barna rett til etterlattepensjon 

beregnet på grunnlag av summen av avdødes pensjoner. 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Etterlattepensjon innvilges etter søknad til regionkontoret ved det nasjonale 

trygdeinstituttet. Følgende dokumenter skal vedlegges: 
 

 arveattest 

 attest fra skolen om at barna fortsatt tar del i undervisning 

 ekspertuttalelse for barn som har blitt funksjonshemmet før de har fylt 18 år, eller 

før 26 år hvis funksjonshemmingen oppstod under opplæring eller militærtjeneste 

 ekspertuttalelse for gjenlevende ektefeller som ikke har nådd nødvendig alder og 

ikke kan jobbe 

 attest på at barna ikke er adoptert og attest som viser at den gjenlevende ektefellen 

ikke har giftet seg på nytt 

 attest for foreldrene som bekrefter at de ikke mottar privat pensjon, at de ikke har 

mistet foreldrerettigheter og at de faktisk er foreldre 

 dokument utstedt eller sertifisert av relevant militær avdeling som bekrefter at 

dødsfallet forekom under militærtjeneste – for foreldrene til en person som dør 

under militærtjeneste 

 dokumenter som viser avdødes medlemsperioder – arbeidsbok, trygdebevis og 

attest på medlemsperioder dersom den avdøde ikke var pensjonist. 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Bulgaria 

Juli 2012  22 

 

Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Alle som jobber under ansettelseskontrakt, tjenestekontrakt, som har et valgt 

tillitsverv eller arbeider under en kontrakt om kooperativ virksomhet eller en 

ledelseskontrakt er obligatorisk forsikret mot arbeidsulykker og yrkessykdommer. 

Denne forsikringsordningen dekker uførhet, dødsfall, midlertidig arbeidsuførhet og 

midlertidig arbeidsuførhet som følge av arbeidsulykker og yrkessykdommer. 
 

Trygdeavgiftene som innbetales av trygdemedlemmet, fastsettes som en prosentandel 

av vedkommendes månedlige avgiftspliktige inntekt. 

Hva dekkes? 

Uavhengig av lengden på medlemsperioden er trygdemedlemmet berettiget til: 
 

 kontantytelser i forbindelse med akutte legeundersøkelser, tester og behandlinger 

 behandlingsopphold på sanatorium 

 kontantytelser i forbindelse med midlertidig uførhet som følge av arbeidsulykke eller 

yrkessykdom 

 kontantytelser i forbindelse med forebygging og rehabilitering 

 uførepensjon som følge av arbeidsulykker eller yrkessykdommer 

 kontantytelser til tekniske hjelpemidler i forbindelse med uførhet 

 

De daglige kontantytelsene i forbindelse med midlertidig arbeidsuførhet som følge av 

arbeidsulykke eller yrkessykdom utgjør 90 % av den gjennomsnittlige daglige 

bruttolønnen eller den gjennomsnittlige avgiftspliktige dagsinntekten de siste 18 

månedene, som det er betalt eller skal betales avgifter for. De utbetales fra dagen da 

ulykken eller sykdommen inntreffer og frem til restitusjon eller det innvilges 

uførepensjon. Dersom den midlertidige arbeidsuførheten inntraff senest 30 

kalenderdager etter at ansettelseskontrakten utløp eller avgiftsinnbetalingsperioden 

opphørte, utbetales kontantytelsen i perioden med arbeidsuførhet, men høyst i 30 

kalenderdager. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsulykke eller 

yrkessykdom? 

For å være berettiget til ytelser må permisjon ved midlertidig arbeidsuførhet 

godkjennes ved hjelp av et sykepermisjonsdokument. Sykepermisjonsdokumentet skal 

utstedes den dagen arbeidsuførheten konstateres, men permisjonen kan begynne 

dagen før, samme dag som eller dagen etter undersøkelsen. 

Sykepermisjonsdokumentet skal angi arbeidsuførhetens art, behandlingsbehov, 

behandlingsform og permisjonens varighet. 
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Sykepermisjonsdokumentet må sendes til arbeidsgiver, eller arbeidsgiver skal 

underrettes om det rett etter at det er utstedt, og senest to virkedager etter 

utstedelsen. Arbeidsgiver plikter å innvilge permisjonen uten å utvise skjønn, og må 

utbetale en brutto gjennomsnittlig dagslønn til den berørte for den første arbeidsdagen 

med midlertidig arbeidsuførhet. 
 

Kontantytelser for den andre og etterfølgende dager med midlertidig uførhet beregnes 

og utbetales til den berørtes bankkonto av det nasjonale trygdeinstituttet. 

 

Frem til utgangen av 2012 utbetaler arbeidsgiver en ytelse tilsvarende 70 % av den 

gjennomsnittlige bruttolønnen for den første, andre og tredje dagen med midlertidig 

arbeidsuførhet. Fra den fjerde dagen av dekker det nasjonale trygdeinstituttet 

kontantytelser tilsvarende 90 % av gjennomsnittlig bruttolønn. 
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Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Familieytelser og enkelte ytelser i forbindelse med svangerskap og fødsel anses som 

familieytelser i henhold til EUs samordningsbestemmelser. 

 

Familieytelser er kontantytelser eller naturalytelser som har til formål å yte økonomisk 

støtte ved graviditet, fødsel og omsorg for barn. De er engangsutbetalinger eller 

månedlige utbetalinger. 
 

Følgende kategorier er berettiget til familieytelser: 

 

 gravide kvinner – bulgarske statsborgere 

 familier bestående av bulgarske statsborgere – for barn som vokser opp i Bulgaria 

 familier der en forelder er bulgarsk statsborger – for barn med bulgarsk 

statsborgerskap, som vokser opp i landet 

 slektningenes familier eller forsterfamilier – for barn som er plassert i disse 

familiene i henhold til loven om beskyttelse av barn 

 gravide kvinner – utlendinger og familiene til utenlandske statsborgere som har fast 

bosted med barna sine i Bulgaria, dersom de er berettiget til slike ytelser i henhold 

til en annen lov eller internasjonal traktat som Bulgaria har undertegnet. 

 

For å være berettiget til familieytelser må gjennomsnittlig månedsinntekt pr. 

familiemedlem de siste 12 månedene være lavere enn eller lik den inntekten som er 

fastsatt i loven om Republikken Bulgarias statsbudsjett i det aktuelle året (BGN 350 

(EUR 179)). Behovsprøving foretas kun i forbindelse med den månedlige ytelsen for 

barn frem til de har fullført videregående skole, men kun frem til de har fylt 20 år, 

samt i forbindelse med den målrettede ytelsen ved omsorg for barn under 1 år og den 

målrettede ytelsen for barn på første skoletrinn. 

Hva dekkes? 

Familieytelser omfatter: 
 

 engangsytelser ved graviditet 

 engangsytelser ved fødsel 

 engangsytelser for omsorg for tvillinger under 1 år 

 engangsytelser for omsorg for barn under 1 år til mødre som er fulltidsstudenter på 

universitetsnivå 

 månedlige ytelser for barn til de har fullført videregående skole, men ikke etter at 

de har fylt 20 år 

 månedlige ytelser ved omsorg for barn under 1 år 

 målrettede ytelser for barn på første skoletrinn 

 målrettet støtte som gir mødre med mange barn gratis innenriksreiser med tog og 

buss 
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 månedlige ytelser for varig uføre barn under 18 år til de har fullført videregående 

skole, men kun frem til de har fylt 20 år 

Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

Familieytelser for barn innvilges av direktoratene for sosialhjelp etter søknad på et 

skjema som godkjennes av arbeids- og sosialministeren. Søknaden skal sendes inn av 

moren eller en annen juridisk representant for barnet. 

 

Søknader om en engangsytelse ved fødselen må omfatte følgende dokumenter: 

 

 original fødselsattest for det barnet som ytelsen gjelder 

 kopier av fødselsattestene til samtlige av kvinnens barn 

 

Retten til ytelsen trer i kraft den dagen barnet blir født, med mindre barnet plasseres 

på en spesialinstitusjon for barn. Søknaden om denne ytelsen kan sendes inn inntil tre 

år fra utgangen av den måneden barnet ble født. 
 

Søknader om familieytelser for barn under 18 år skal inneholde: 
 

 en attest på familiens brutto månedsinntekt i de seks kalendermånedene som går 

forut for søknadsmåneden (for arbeidstakere i arbeids- eller tjenestemannsforhold), 

som inkluderer inntekt fra pensjoner, ytelser og stipender 

 en offisiell attest fra barnets skole, som bekrefter at barnet er elev der og deltar 

regelmessig i undervisningen 

 

Søknader om månedlige ytelser for barn under 1 år skal inneholde: 
 

 en attest på familiens brutto månedsinntekt for de 6 månedene som går forut for 

søknaden  

 en kopi av barnets fødselsattest 
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Alle personer som arbeidsgivere betaler arbeidsgiveravgift for, har rett til 

arbeidsløshetstrygd. Arbeidsgivere plikter å betale inn avgift fra den dagen 

arbeidsavtalen sendes inn. 
 

Personer som har betalt inn avgifter til arbeidsløshetskassen i minst 9 måneder i løpet 

av de 15 månedene som går forut for avgiftsinnbetalingsperiodens opphør, er 

berettiget til ytelser ved arbeidsløshet forutsatt at de: 

 

 er registrert som arbeidsløse hos arbeidsformidlingen 

 ikke har fått innvilget en medlemskapsperiode eller alderspensjon eller 

tjenestepensjon før pensjonsalder 

 ikke arbeider 

Hva dekkes? 

Trygdemedlemmer er berettiget til: 
 

 informasjon om ledige stillinger 

 hjelp til å finne en egnet jobb 

 ytelser og stønad ved arbeidsløshet 

 

Ytelser ved arbeidsløshet utbetales i 4 til 12 måneder, avhengig av lengden på 

personens totale medlemsperiode, på følgende måte: 

 

 for avgiftspliktig inntekt inntil 3 år utbetales ytelser i 4 måneder 

 fra 3–5 år utbetales ytelser i 6 måneder 

 fra 5–10 år utbetales ytelser i 8 måneder 

 fra 10–15 år utbetales ytelser i 9 måneder 

 fra 15–20 år utbetales ytelser i 11 måneder 

 over 25 år utbetales avgifter i 12 måneder  

 

Den daglige ytelsen ved arbeidsløshet utgjør 60 % av den gjennomsnittlige lønnen 

eller den gjennomsnittlige avgiftspliktige inntekten som danner grunnlag for avgiftene 

som er innbetalt eller skal innbetales i de 24 kalendermånedene som går forut for 

måneden da avgiftsinnbetalingen opphører. Den skal ikke være lavere enn et fastsatt 

minstebeløp. Den minste daglige utbetalte ytelsen fastsettes årlig i loven om budsjett 

for offentlig sosialtrygd (BGN 7,20 (EUR 3,68)). 

 

Arbeidsløse personer som har forlatt jobben etter eget ønske eller samtykke eller på 

grunn av upassende oppførsel, mottar minstebeløpet for arbeidsløshetsytelser i en 

periode på 4 måneder. 
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Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

Ytelser ved arbeidsløshet innvilges etter søknad til regionkontoret ved det nasjonale 

trygdeinstituttet. Søknaden skal sendes personlig på grunnlag av fast eller nåværende 

adresse. Ytelsen utbetales fra og med datoen da avgiftsinnbetalingen opphører, 

dersom søknaden sendes inn senest 3 måneder etter denne datoen. Dersom søknaden 

sendes inn etter denne datoen uten rimelige årsaker, utbetales kontantytelsen for den 

angitte perioden med fradrag for forsinkelsesperioden. 
 

Kontantytelser ved arbeidsløshet utbetales til trygdemedlemmets bankkonto av det 

nasjonale trygdeinstituttet. 
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Sosiale kontant- eller naturalytelser supplerer eller gir en inntekt for å garantere 

midler til livsopphold eller for å oppfylle tilfeldige behov hos enkeltpersoner og 

familier. Sosiale ytelser innvilges til personer som har brukt opp alle andre muligheter 

til å forsørge seg selv eller til å bli forsørget av slektninger. 
 

Personer eller familier hvis inntekt for foregående måned er lavere enn en på forhånd 

fastsatt differensiert minsteinntekt, har rett til en månedlig ytelse. 

Hva dekkes? 

Regjeringen fastsetter den månedlige minsteinntekten, som danner grunnlag for 

fastsettelse av sosialhjelpsbeløpene. Garantert minsteinntekt utgjør BGN 65 (EUR 33). 
 

Enkeltpersoner og familier med lav inntekt har rett på månedlig sosialhjelp, 

målrettede sosialhjelpsytelser for å dekke bestemte behov knyttet til reise, sviktende 

helse, legebehandling i utlandet, bolig osv., eller sosiale engangsytelser for å oppfylle 

ekstraordinære behov. 

 

I tillegg kan enkeltpersoner og familier hvis inntekt er under et visst nivå, motta støtte 

til oppvarming av bolig i en periode på fem sammenhengende måneder (november–

mars). Størrelsen på den månedelige oppvarmingsstøtten fastsettes av arbeids- og 

sosialministeren. 

Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Sosiale ytelser innvilges etter søknad sendt inn av de hjelpetrengende eller deres 

godkjente representanter. Hjelpen innvilges etter at følgende aspekter er tatt i 

betraktning: 
 

 personens eller familiens inntekt 

 personens eiendomsstatus 

 personens familiestatus 

 personens helsestatus 

 eventuelle arbeids- og/eller utdanningsforhold 

 alder 

 andre forhold 

 

Sosiale ytelser er unntatt fra skatter og avgifter. 

 

Arbeidsløse personer i arbeidsdyktig alder som mottar en månedlig ytelse og som ikke 

deltar i sysselsettingsprogrammer, er forpliktet til å utføre samfunnsarbeid i en 

periode på 14 dager, 4 timer om dagen, i forbindelse med programmer som de 

kommunale myndighetene organiserer, f.eks. sosiale tjenester, miljøprogrammer, 
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utvikling og sanering av boområder og andre programmer knyttet til aktiviteter i 

lokalsamfunnet. 
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

Langtidspleie er nødvendig når en person blir syk eller rammes av uførhet som gjør at 

vedkommende ikke er i stand til å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, og når denne 

tilstanden kan bli langvarig. Hos eldre mennesker skyldes dette typisk sviktende helse 

på grunn av aldring eller kroniske ettervirkninger etter akutte tilstander som slag, fall 

eller alvorlig artritt. Langvarig pleie kan også være påkrevd dersom en person er 

psykisk funksjonshemmet. Den vanligste formen for funksjonshemming hos eldre er 

Alzheimers. 
 

I Bulgaria faller langtidspleie inn under sosialhjelpssektoren. Trygdeordningen, som er 

basert på prinsippet om avgiftsinnbetaling for å forsikre mot en rekke sosiale risikoer, 

omfatter for øyeblikket ikke sosial stønad i forbindelse med langtidspleie. 

Hva dekkes? 

Langtidspleie ytes i henhold til et av følgende statlige programmer: 

 

 Pensjonstillegg for ekstern assistanse utbetales til pensjonister som har fått nedsatt 

arbeidsevnen med mer enn 90 % og som har varig behov for ekstern assistanse. De 

mottar et pensjonstillegg på 75 % av den sosiale alderspensjonen. 

 Det nasjonale programmet for hjelp til funksjonshemmede gjelder pleie av 

funksjonshemmede eller mennesker som er alvorlig syke, i deres hjemmemiljø. 

Programmet har som mål å gi arbeidsløse jobb som personlig eller sosial assistent. 

Personlige assistenter hjelper familier der et av medlemmene er funksjonshemmet 

og har behov for varig pleie. Sosiale assistenter hjelper funksjonshemmede, alvorlig 

syke eller ensomme mennesker med de daglige aktivitetene, de organiserer fritiden 

deres og utfører aktiviteter som bidrar til å integrere dem sosialt. Programmet 

finansieres over statsbudsjettet. 

 Programmet for personlige assistenter som gjennomføres av 

sosialhjelpsmyndighetene og kommunene, fremmer sosial integrering av 

funksjonshemmede barn og av personer som lider av alvorlige sykdommer, ved å 

yte varig pleie som gjør det mulig for dem å oppfylle sine daglige behov. 

Programmet finansieres av Det europeiske sosialfond. 

 Programmet for sosial assistanse og hjemmehjelp finansierer prosjekter i regi av 

kommunene og ikke-statlige organisasjoner som har søkt om å få utføre disse 

aktivitetene. Programmet finansieres av Det europeiske sosialfond. 

 Spesialiserte institusjoner for sosialhjelp, som faller inn under 

sosialhjelpsmyndighetene, yter sosiale tjenester i pleiehjem, hvor mennesker får 

hjelp utenfor hjemmemiljøet. Disse omfatter hjem for barn, hjem for voksne med 

funksjonshemming, sosiale utdannelsesvirksomheter, aldershjem og korttidshjem. 

 

En personlig assistent pleier eldre og barn med alvorlig funksjonshemming som har 

behov for pleie hele dagen. Stønadsberettigede personer kan være: 
 

 enkeltpersoner som har behov for varig pleie, og som har en varig grad av uførhet 

på minst 90 % og er berettiget til ekstern assistanse 
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 barn hvis sosiale tilpasningsevne er nedsatt med minst 50 % og som er berettiget til 

ekstern assistanse 

 enkeltpersoner eller barn som er utskrevet fra spesialiserte institusjoner for 

funksjonshemmede 

 

En sosial assistent kan jobbe deltid, og tjenesten kan bare brukes ved tilfeller av 

middels alvorlighet, der den hjelpetrengende trenger hjelp til å delta i samfunnslivet 

samt ledsages til rehabiliteringsstedet eller arbeidsplassen dersom vedkommende er i 

arbeid. Stønadsberettigede personer kan være: 
 

 enkeltpersoner med en varig uførhet på minst 90 %, som er foreskrevet ekstern 

assistanse 

 barn hvis sosiale tilpasningsevne er nedsatt med minst 50 % og som er berettiget til 

ekstern assistanse 

 alvorlig syke og ensomme mennesker som ikke kan ta vare på seg selv 

 enkeltpersoner/barn som er utskrevet fra spesialiserte institusjoner for 

funksjonshemmede 

 

Personer som er berettiget til både personlig assistent og sosial assistent, må velge et 

av de to alternativene. 

 

En hjemmehjelp har ingen spesielle kvalifikasjoner og utfører rutinemessige oppgaver 

i hjemmet. 

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

Tilskudd for ekstern assistanse 

Den regionale eller den nasjonale medisinske nemnden vurderer om en person har 

rett til tilskudd for ekstern assistanse. Nemnden fatter et vedtak om at personen ikke 

kan ta vare på seg selv og har behov for assistanse fra en annen person. Ved søknad 

om tilskudd for ekstern assistanse skal følgende dokumenter vedlegges: 
 

 søknadsskjemaet 

 nemndens vedtak med alle nødvendige opplysninger om pensjonistens medisinske 

tilstand, graden av tapt arbeidsevne og opplysninger om perioden der 

vedkommende er berettiget til å motta tillegget 

 vedtaket til den medisinske komiteen ved regionkontoret ved det nasjonale 

trygdeinstituttet 

Sosiale tjenester som ytes lokalt 

Personer som ønsker å bruke de sosiale tjenestene, må sende inn en skriftlig søknad 

til henholdsvis: 

 

 direktøren for direktoratet for sosialhjelp – for sosialtjenester som delegeres av 

staten 

 borgermesteren i kommunen – for sosiale tjenester som leveres av kommunen 

 ledelsesorganet – dersom tjenesteleverandøren er en enkeltperson registrert i 

henhold til selskapsloven eller en juridisk person 
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

En detaljert tabell over trygdeordninger i Bulgaria og andre medlemsstater finnes på 

nettstedet til MISSOC-nettverket: 

 

Når det gjelder trygdesaker som vedrører mer enn ett EU-land, kan du søke etter de 

relevante europeiske institusjonene i institusjonsoversikten til Europakommisjonen, 

som finnes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory 
 

Den nasjonale skattemyndigheten 

52, Kniaz Dondukov Blvd. 

1000 Sofia, Bulgaria  
Telefon: (+359 2) 9859 3037 
E-post: infocenter@nra.bg  

http://www.nra.bg 

 

Det nasjonale trygdeinstituttet 

1303 Sofia  

62-64 Alexander Stamboliiski Blvd. 

Tlf.: (+359 2) 926 10 10 

E-post: noi@nssi.bg 

http://www.noi.bg 

 

Den nasjonale sykekassen 

1407 Sofia  

1 Krichim Street 

Informasjon til statsborgere: Tlf.: (+359) (0) 800 14 800 – nasjonal telefonlinje 

http://www.nhif.bg 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

Sofia 1051 

2 Triaditsa Street 

Tlf.: (+359 2) 8119 443; Faks: (+359 2) 988 44 05; 986 13 18  
Е-post: mlsp@mlsp.government.bg 

http://www.mlsp.government.bg 

 

Finanstilsynskommisjonen 

1303 Sofia 

33 Shar Planina Street 

Sentralbord: (+359 2) 94 04 999 
pressesenter: (+359 2) 94 04 582; Faks: (+359 2) 829 43 24 
E-post: bg_fsc@fsc.bg 

http://www.fsc.bg 
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