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Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej 

spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o 

sociálnej ochrane (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC).  

 

 Ďalšie informácie o sieti systému MISSOC sú k dispozícii na adrese: 

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

 

Táto príručka obsahuje všeobecný opis ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia 

platných v konkrétnej krajine. Podrobnejšie informácie môžete získať v ďalších 

publikáciách siete MISSOC, ktoré sú k dispozícii na uvedenom prepojení. Tiež sa 

môžete obrátiť na príslušné orgány a inštitúcie uvedené v prílohe  k tejto príručke. 

 

Ani Európska komisia, ani žiadna osoba konajúca v jej mene nenesie zodpovednosť za 

použitie informácií, ktoré obsahuje táto publikácia. 
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Kapitola I: Všeobecné informácie, organizácia a 
financovanie 

Úvod 

Sociálna ochrana v Bulharsku sa skladá zo systému sociálneho poistenia na základe 

klasických príspevkov, systému nepríspevkového sociálneho zabezpečenia a systému 

sociálnej podpory, ako aj systému sociálnych služieb. Jej súčasťou sú aj programy 

zamerané na sociálnu podporu a starostlivosť, vytváranie pracovných miest pre 

znevýhodnené skupiny, rodinné prídavky pre deti atď. Systém nepríspevkového 

sociálneho zabezpečenia a systém sociálnej podpory sa financuje zo štátneho 

rozpočtu. Pri posudzovaní nárokov sa v týchto systémoch uplatňuje súbor kritérií a 

testovanie výšky príjmov. Systémy sociálneho poistenia sa financujú z osobitných 

rozpočtov sociálnych poisťovní.  

 

V rámci štátneho sociálneho poistenia, ktoré spravuje národný inštitút poistenia, sa 

poskytujú peňažné náhrady, dávky a dôchodky v prípade: 

 dočasnej práceneschopnosti, 

 materstva, 

 dočasne zníženej pracovnej spôsobilosti (preradenia na inú prácu), 

 nezamestnanosti, 

 invalidity, 

 staroby, 

 úmrtia.  

 

V rámci povinného zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti financovanej 

z rozpočtu sa poskytuje základný balík služieb zdravotnej starostlivosti financovaný 

buď z rozpočtu národnej zdravotnej poisťovne, alebo zo štátneho rozpočtu, a to v 

závislosti od konkrétneho systému.  

 

Sociálna podpora sa podľa definície vo vnútroštátnych právnych predpisoch vzťahuje 

na peňažné i vecné dávky, ktoré dopĺňajú alebo nahrádzajú príjem do výšky 

základného životného minima alebo slúžia na podporu osôb či rodín v núdzi. 

Organizácia sociálnej ochrany 

Bulharský model zdravotníctva sa skladá zo systémov financovaných z poistenia a z 

daní. 

 

V rámci štátnych systémov sociálneho poistenia sa poskytujú peňažné dávky a 

dôchodky pre prípad: choroby, invalidity, materstva, choroby z povolania a 

pracovného úrazu, staroby a úmrtia. Na základe bulharských právnych predpisov sa 

okrem systémov sociálneho zabezpečenia poskytuje v rámci systému sociálnej 

podpory ochrana pred rizikom chudoby a tiež rodinné dávky. 

 

Bulharský dôchodkový model sa skladá z troch pilierov. Vedľa systému priebežného 

dôchodkového poistenia existuje od r. 2000 systém povinného doplnkového 

dôchodkového poistenia, čo je druhý pilier dôchodkového systému. Vzťahuje sa na 

všetky osoby povinne poistené v systéme štátneho poistenia, ktoré sa narodili po 31. 

decembri 1959 (všeobecný systém), a na pracovníkov, ktorí pracujú v rizikových 
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podmienkach (profesijné dôchodkové poisťovne). Do tretieho piliera patrí dobrovoľné 

dôchodkové poistenie, do ktorého boli začlenené aj zamestnanecké systémy 

regulované smernicou o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia (IORP). Systémy druhého a tretieho piliera spravujú 

súkromné poisťovne, nad ktorými vykonáva dohľad komisia pre finančný dohľad 

(Комисия за финансов надзор).  

 

Inštitúcie a činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia podliehajú zákonnej regulácii, 

ktorú vykonáva parlament a rada ministrov v spolupráci s organizáciami zastupujúcimi 

zamestnancov a zamestnávateľov a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti, 

napr. organizáciami na ochranu pacientov, pričom dohľad vykonáva súdna moc. 

 

Politiku v oblasti štátneho sociálneho poistenia, povinných a doplnkových 

dôchodkových systémov a sociálnej podpory vypracúva a prijíma minister práce a 

sociálnych vecí. 

 

Politiku v oblasti zdravotnej starostlivosti v systémoch financovaných z poistenia a 

daní vypracúva a prijíma minister zdravotníctva.  

Za realizáciu a kontrolu daňových a sociálnych povinností a výber poplatkov 

zodpovedá národná agentúra pre príjmy (Националната агенция по приходите) 

zriadená v roku 2005. 

 

Prihlasovanie do systémov štátneho poistenia na poberanie peňažných dávok 

organizuje národný inštitút sociálneho poistenia (Национален осигурителен 

институт) zriadený v roku 1995. 

 

Od roku 1999 vyvíja svoju činnosť národná zdravotná poisťovňa (Националната 

здравноосигурителна каса), ktorá od 1. júla 2000 uzatvára zmluvy na poskytovanie 

zdravotníckych služieb s poskytovateľmi. 

 

Úrad práce (Агенцията по заетостта) zriadený v roku 1990 vykonáva proaktívne 

opatrenia na zamestnanie uchádzačov o prácu bez ohľadu na ich účasť na poistení.  

 

Úrad sociálnej podpory (Агенцията за социално подпомагане) spravuje činnosti 

súvisiace s poskytovaním dostatočných finančných prostriedkov, sociálnej 

starostlivosti a rodinných dávok. 

 

V roku 2005 bola zriadená agentúra pre osoby s postihnutím (Агенция за хората с 

увреждания), ktorá vykonáva rôzne činnosti v oblasti integrácie osôb s postihnutím. 

Financovanie 

Systém sociálneho zabezpečenia je financovaný z národných príspevkov na poistenie, 

ktoré platia zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a 

čiastočne štátny rozpočet. Systém sociálnej podpory sa financuje výhradne zo 

štátneho rozpočtu. 

Odvody 

Príspevky na poistenie tvoria určité percento z príspevkového príjmu. Odvádza ich 

poisťovateľ a poistenec v pomere 60 : 40 (iba v prípade zdravotného a materského 

poistenia a poistenia v nezamestnanosti).  Celková výška príspevku na dôchodkové 

poistenie pre tretiu pracovnú kategóriu je 17,8 % (9,9 % poisťovateľ a 8,0 % 

poistenec). Ak sa poistenec narodil po 31. decembri 1959, príspevok na dôchodkové 
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poistenie je 12,8 % (7,1 % poisťovateľ a 5,7 % poistenec). Od 1. januára 2009 sa do 

penzijných fondov prevádzajú prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 12 % sumy 

všetkých príspevkov od všetkých poistencov za kalendárny rok. 

 

Osobné príspevky pre štátnych úradníkov, sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, 

štátnych zamestnancov, zamestnancov súdov a príslušníkov armády sa vyplácajú zo 

štátneho rozpočtu. 

 

Samostatne zárobkovo činné osoby si uhrádzajú príspevky za seba v plnej výške. 

 

Príspevky na poistenie v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania sa líšia v 

závislosti od pracovných podmienok, a to od 0,4 do 1,1 % a hradí ich v plnej výške 

zamestnávateľ alebo poisťovateľ. 

 

Príspevky na garantované nároky v rámci zamestnaneckého fondu hradí v plnej výške 

zamestnávateľ (0,1 % v roku 2010). V roku 2012 sa platby príspevkov do fondu 

dočasne pozastavili. 

 

Zamestnanci patriaci do prvej a druhej pracovnej kategórie sú povinne poistení v 

profesijnej dôchodkovej poisťovni v rámci povinného doplnkového dôchodkového 

poistenia. Výška príspevkov pre prvú pracovnú kategóriu tvorí 12 % a pre druhú 7 %. 

Príspevky v plnej výške hradí zamestnávateľ. Zamestnávateľ je povinný odvádzať 3 % 

príspevkov do penzijného fondu zo svojich zdrojov. Ďalšie 4,3 % platí poisťovňa za 

učiteľov do učiteľskej dôchodkovej poisťovne. Pre osoby poistené pred 1. januárom 

1960 je výška príspevku odvádzaného do penzijného fondu nižšia. Rozdiel vo výške 

5 % ide na povinné doplnkové poistenie, ktoré sa pripíše na súkromný účet vo 

všeobecnom dôchodkovom fonde. 

 

Maximálna výška mesačnej sumy príspevkového príjmu je 2 000 BGN (1 023 EUR). 

Príspevky sociálneho zabezpečenia sú splatné k dňu príjmu hrubej mesačnej mzdy, a 

to aj nárokovanej alebo nevyplatenej. Príspevky nemôžu byť nižšie než minimálna 

výška príspevkového príjmu, ktorá sa určuje na základe hlavných zárobkových činností 

a kvalifikačných pracovných kategórií.? 

 

V prípade jednotlivcov, ktorým nebol stanovený minimálny príspevkový príjem, sa 

príspevky platia z národnej minimálnej mesačnej mzdy. 

 

Výška minimálneho príspevkového príjmu pre samostatne zárobkovo činné osoby sa 

pohybuje od 420 BGN (215 EUR) do 550 BGN (282 EUR) v závislosti od ich 

zdaniteľného ročného príjmu za rok 2010. V prípade osôb, ktoré v roku 2010 

nevykonávali ziskovú činnosť, a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré 

začali podnikať v roku 2011 a 2012, je minimálna výška príspevkového príjmu 420 

BGN (215 EUR). 
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Kapitola II: Zdravotná starostlivosť 

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť? 

V rámci systémov zdravotnej starostlivosti financovaných z daní 

 

1. Bulharskí štátni príslušníci 

2. Cudzinci s trvalým pobytom v Bulharsku  

 

Poznámka: Štátni príslušníci iných krajín EÚ nie sú v zmysle bulharských právnych 

predpisov považovaní za cudzích štátnych príslušníkov, štátni príslušníci EÚ majú na 

základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie rovnaké práva a povinnosti ako bulharskí 

štátni príslušníci. 

 

V rámci povinného zdravotného poistenia 

Systém povinného zdravotného poistenia v Bulharsku spravuje národná zdravotná 

poisťovňa. Táto poisťovňa poskytuje balík základných zdravotníckych služieb na 

základe príspevkových platieb do systému povinného zdravotného poistenia. 

 

Na systéme povinného zdravotného poistenia sa zúčastňujú: 

1. všetci bulharskí občania, ktorí nie sú zároveň občanmi inej krajiny, 

2. bulharskí občania, ktorí sú aj občanmi inej krajiny a majú trvalý pobyt na území 

Bulharskej republiky, 

3. cudzí štátni príslušníci alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú povolenie 

na trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Bulharskej republiky, ak nie je stanovené 

inak v medzinárodnej dohode, ktorou je viazaná aj Bulharská republika, 

4. osoby s postavením utečenca, s humanitárnym postavením alebo osoby, ktorým 

bol udelený azyl, 

5. zahraniční študenti a doktorandi prijatí na univerzity alebo do vedeckých 

organizácií v krajine na základe nariadenia výnosu Rady ministrov č. 103 z roku 

1993 o vykonávaní vzdelávacích činností medzi Bulharmi v zahraničí a výnosu 

Rady ministrov č. 228 z roku 1997 o prijímaní občanov Macedónskej republiky na 

štátne univerzity v Bulharskej republike, 

6. osoby, na ktoré sa nevzťahujú body 1 až 5, na ktoré sa v súlade s pravidlami 

koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vzťahujú právne predpisy Bulharskej 

republiky. 

 

Osoby, na ktoré sa vzťahuje zdravotné poistenie v inom členskom štáte, nie sú podľa 

pravidiel koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia povinne poistené v národnej 

zdravotnej poisťovni.  

 

Právo na zdravotné poistenie sa pozastaví osobám, ktoré majú povinnosť samy hradiť 

príspevky na zdravotné poistenie a v priebehu 36 mesiacov tak neurobili viac než tri 

mesiace za sebou, a to až do mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom boli 

poskytnuté služby zdravotnej starostlivosti. Tieto osoby môžu obnoviť svoje poistenie 

zaplatením neuhradených príspevkov na zdravotné poistenie za posledných 36 

mesiacov. Právo na zdravotné poistenie sa im potom obnoví k dátumu uhradenia 

nezaplatených príspevkov. Výška úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa im 
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neuhrádza. Ak je úhrada príspevkov povinnosťou zamestnávateľa alebo inej osoby, 

neuhradením týchto príspevkov sa osobe neodníma právo na zdravotné poistenie. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Rámec systému zdravotnej starostlivosti financovaného z daní  

V rámci systému financovaného z daní sa bulharským občanom a cudzím štátnym 

príslušníkom určitých kategórií s povolením na trvalý pobyt poskytujú tieto druhy 

starostlivosti: 

 lekárska pomoc v naliehavých prípadoch, 

 pôrodnícka pomoc pre všetky ženy bez zdravotného poistenia, a to bez ohľadu na 

spôsob pôrodu, v rozsahu určenom vo výnose ministerstva zdravotníctva, v ktorom 

sa stanovuje aj postup, 

 psychiatrická nemocničná pomoc, 

 transfúzia krvi a krvných produktov, 

 transplantácia orgánov, tkanív a buniek, 

 povinná starostlivosť a/alebo povinná karanténa, 

 odborné stanoviská a správy o stupni zdravotného postihnutia a dlhodobej strate 

práceschopnosti, 

 úhrada platieb za liečbu ochorení za podmienok stanovených ministrom 

zdravotníctva, 

 lekársky prevoz za podmienok stanovených ministrom zdravotníctva. 

Rozsah povinného zdravotného poistenia 

Povinné zdravotné poistenie zabezpečuje poistencom bezplatný prístup k lekárskej 

starostlivosti v podobe balíka činností zdravotnej starostlivosti konkrétneho druhu, 

rozsahu a množstva, ako aj slobodný výber poskytovateľa starostlivosti, ktorý uzavrel 

zmluvu s regionálnou zdravotnou poisťovňou. 

 

Právo výberu sa uplatňuje na celé územie Bulharska a neobmedzuje sa na geografickú 

ani správnu oblasť. 

 

Národná zdravotná poisťovňa uhrádza tieto lekárske služby: 

1. lekárske a stomatologické služby na prevenciu ochorení, 

2. lekárske a stomatologické služby na včasné diagnostikovanie ochorení, 

3. ambulantnú a nemocničnú lekársku starostlivosť v oblasti diagnostikovania a liečby 

ochorení, 

4. ďalšiu liečbu, dlhodobú liečbu a zdravotnú rehabilitáciu, 

5. pohotovostnú lekársku starostlivosť, 

6. lekársku starostlivosť v prípade tehotenstva, pôrodu a materstva, 

7. lekársku starostlivosť podľa článku 82 ods. 1 bodu 2 zákona o zdravotnej 

starostlivosti, 

8. potraty vykonávané zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu nechceného 

otehotnenia v dôsledku znásilnenia, 

9. stomatologické služby, 

10. lekársku starostlivosť v prípade domácej liečby, 

11. predpisy a výdaj povolených liekov na účely domácej liečby na území krajiny, 

12. predpisy a výdaj liečiv a diétnych výrobkov na osobitné lekárske účely, 

13. lekársky posudok o práceschopnosti, 

14. služby lekárskeho prevozu, 
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15. zdravotnícke úkony, ktoré patria pod článok 82, odsek 2, bod 3 Zákona o 

zdravotnej starostlivosti (psychiatrická starostlivosť pre hospitalizovaných 

pacientov). 

  

Lekárska starostlivosť uvedená v predchádzajúcom odseku tvorí, s výnimkou bodov 

11, 12 a 15, základný balík zabezpečovaný z rozpočtu národnej zdravotnej poisťovne. 

Základný balík sa určuje výnosom ministra zdravotníctva. 

 

Na vykonávanie činností uvedených v tomto zákone národná zdravotná poisťovňa a 

bulharské lekárske združenie prijmú a podpíšu národnú rámcovú zmluvu o 

poskytovaní lekárskych služieb a národná zdravotná poisťovňa a bulharské 

stomatologické združenie prijmú a podpíšu národnú rámcovú zmluvu o vykonávaní 

stomatologických činností. Národné rámcové zmluvy obsahujú: 

1. požiadavky, ktoré musia spĺňať poskytovatelia lekárskej starostlivosti, ako aj 

postup uzatvárania zmlúv s týmito poskytovateľmi, 

2. konkrétne druhy lekárskej starostlivosti podľa základného balíka, 

3. podmienky a postupy poskytovania starostlivosti v rámci? základného balíka, 

4. kritériá kvality a dostupnosti starostlivosti, 

5. požiadavky na dokumentovanie a sprístupňovanie dokumentácie, 

6. povinnosti jednotlivých strán pri poskytovaní informačných služieb a výmene 

informácií, 

7. ďalšie dôležité informácie z oblasti zdravotného poistenia. 

 

Minister zdravotníctva vydá výnos, v ktorom sa stanoví zoznam chorôb, pre ktoré 

bude národná zdravotná poisťovňa plne alebo čiastočne hradiť lieky, zdravotnícke 

pomôcky a diétne výrobky na osobitné lekárske účely domácej liečby. Národná 

zdravotná poisťovňa plne alebo čiastočne uhradí tri farmaceutické výrobky zo zoznamu 

pre konkrétnu chorobu uvedenú v zozname. Národná zdravotná poisťovňa spolu so 

združením lekárov a stomatológov stanoví v spolupráci s výrobcami a 

veľkoobchodníkmi ceny za jednotlivé produkty. Rozsah, v akom národná zdravotná 

poisťovňa hradí produkty uvedené v zozname, sa uvádza vo výročnej národnej 

rámcovej zmluve. 

 

Pri každej návšteve všeobecného lekára, ambulantného špecialistu alebo stomatológia 

zaplatí poistenec poplatok vo výške 1 % minimálnej mzdy.  

 

Ak sa vyžaduje hospitalizácia, poistenec je povinný zaplatiť za každý deň hospitalizácie 

2 % národnej minimálnej mzdy, ak počet týchto dní za rok neprekročí 10. Po uplynutí 

10. dňa pacient ďalšie poplatky neuhrádza. 

 

Poplatok za poskytnutie ambulantnej a nemocničnej zdravotnej a zubnej starostlivosti 

neplatia:  

 osoby s ochoreniami uvedenými v prílohe k národnej rámcovej zmluve, 

 deti a nezamestnaní rodinní príslušníci,  

 priame alebo nepriame obete v súvislosti s obranou krajiny,  

 vojnoví veteráni a vojnoví invalidi,  

 zadržané osoby a väzni,  

 chudobní poberajúci štátnu podporu,  

 osoby bez príjmov, ktoré žijú v domovoch starostlivosti,  

 zdravotnícki pracovníci, 

 tehotné ženy a mladé matky do 45 dní po pôrode, 
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 poistenci so závažným stupňom invalidity, ktorí zároveň ochoreli na určené 

ochorenia,  

 pacienti so zhubným nádorom. 

Osoby s pozastaveným právom na zdravotné poistenie uhrádzajú služby zdravotnej 

starostlivosti samy. 

Ako získať zdravotnú starostlivosť? 

Výber všeobecného lekára  

Poistenci majú právo slobodne si vybrať všeobecného lekára, ktorý im bude 

poskytovať primárnu ambulantnú starostlivosť, a zubného lekára kdekoľvek v krajine. 

Poistenci môžu svojho všeobecného lekára zmeniť každý kalendárny rok v období od 

1. do 30. júna a od 1. do 31. decembra. V prípade zmeny bydliska má poistenec právo 

vybrať si nového všeobecného lekára kedykoľvek.  

Zubná starostlivosť 

Poistenci majú nárok na zubnú starostlivosť po predložení zdravotného záznamu 

stomatológovi podľa vlastného výberu kdekoľvek v krajine. 

Ambulantná starostlivosť 

Odborná ambulantná starostlivosť môže byť poskytovaná poistencom, ktorým ich 

všeobecný lekár vystavil tzv. lekársky poukaz na vyšetrenie alebo ošetrenie. Tento 

poukaz možno použiť do 30 kalendárnych dní od vystavenia. Poistenec si môže po 

predložení poukazu vybrať odborníka v akejkoľvek nemocnici, ktorá podpísala zmluvu 

s regionálnou zdravotnou poisťovňou.  

Prístup k zariadeniam nemocničnej starostlivosti 

Lekári a stomatológovia môžu pacientov odporúčať do vybratého zdravotníckeho 

zariadenia nemocničnej starostlivosti v celej krajine. Nemocnica (alebo zdravotné 

stredisko) musí mať podpísanú zmluvu s regionálnou zdravotnou poisťovňou. Od roku 

2011 si pacienti môžu vybrať tím lekárov a sestier v zdravotníckom zariadení.  
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Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky 

Kedy máte nárok na nemocenské dávky? 

V rámci štátneho sociálneho poistenia sa zamestnaným poistencom poskytujú dávky 

sociálneho poistenia a peňažné príspevky v prípade dočasnej práceneschopnosti, keď 

sa zdravotne zotavujú a nemajú príjem zo zamestnania. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Poistenci majú nárok na dávky v dočasnej práceneschopnosti v prípade: 

 choroby,  

 úrazu, okrem úrazu súvisiaceho s prácou,  

 lekárskeho vyšetrenia z dôvodu choroby,  

 karanténneho opatrenia,  

 tehotenstva,  

 materstva,  

 preradenia na inú prácu v dôsledku choroby,  

 preradenia na inú prácu v dôsledku tehotenstva,  

 liečby choroby v sanatóriu,  

 sprevádzania dieťaťa do 3 rokov veku do nemocnice,  

 starostlivosti o choré dieťa mladšie ako 18 rokov,  

 starostlivosti o chorú osobu staršiu ako 18 rokov. 

 

Denné peňažné nemocenské dávky v dočasnej práceneschopnosti sa vypočítajú vo 

výške 80 %, v dočasnej invalidite v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z 

povolania vo výške 90 % priemernej dennej hrubej mzdy alebo priemerného denného 

príspevkového príjmu za posledných 18 mesiacov, z ktorého sa platia poistné 

príspevky alebo z ktorého sú tieto príspevky splatné. 

 

Peňažné nemocenské dávky v dočasnej práceneschopnosti v dôsledku choroby, 

pracovného úrazu a choroby z povolania sa vyplácajú od prvého dňa výskytu tejto 

udalosti až do zotavenia alebo stanovenia trvalej invalidity. 

 

Do 31. decembra 2012 vypláca zamestnávateľ peňažné nemocenské dávky za prvý, 

druhý a tretí deň dočasnej práceneschopnosti vo výške 70 % priemernej hrubej mzdy 

zamestnanca. Potom majú dávky výšku 80 % príspevkového príjmu a vypláca ich 

národný inštitút sociálneho poistenia. 

Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia? 

Dočasná práceneschopnosť sa schvaľuje na základe potvrdenia, ktoré vystavia orgány 

zodpovedné za posúdenie pracovnej schopnosti. Potvrdenie o práceneschopnosti sa 

vystavuje v deň stanovenia práceneschopnosti, pričom zdravotná dovolenka môže 

začať deň pred vyšetrením, v deň vyšetrenia alebo deň po vyšetrení. Na potvrdení o 

práceneschopnosti sa uvedie druh práceneschopnosti, druh potrebnej liečby a trvanie 
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práceneschopnosti. Potvrdenie o práceneschopnosti je potrebné predložiť 

zamestnávateľovi alebo ho o jeho vystavení okamžite informovať, najneskôr však do 

dvoch pracovných dní od vystavenia.  

 

Zamestnávateľ má dovolenku schváliť, pričom o tom nemá právo rozhodnúť na 

základe vlastného uváženia do predloženia potvrdenia o práceneschopnosti. Za prvý 

pracovný deň dočasnej invalidity vyplatí zamestnávateľ poistencovi priemernú dennú 

hrubú mzdu za mesiac, v ktorom sa dočasná invalidita začala. 

 

Peňažné dávky za druhý deň a ďalšie dni dočasnej invalidity vypočítava a vypláca 

národný inštitút sociálneho poistenia poistencovi na oznámený bankový účet. 
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Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve 

Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve? 

Poistenkyne majú nárok na peňažné dávky v tehotenstve a pri pôrode, ktoré 

nahrádzajú ich príjem, ak platili poistenie 12 mesiacov pred výskytom tejto udalosti. 

Materské dávky 

Matky poistené pre prípad choroby a materstva majú nárok na peňažné náhrady v 

tehotenstve a pri pôrode na obdobie 410 kalendárnych dní, pričom ich vyplácanie 

začína 45 dní pred určeným termínom narodenia dieťaťa. Ak sa pôrod uskutoční pred 

uplynutím 45 dní od začiatku poberania náhrad, zostávajúce dni sa môžu využiť po 

pôrode. 

 

Otec poistený pre prípad choroby a otcovstva minimálne 12 mesiacov má nárok na 

zákonné otcovské náhrady na obdobie 15 kalendárnych dní po narodení dieťaťa. Výška 

dávok je 90 % príspevkového príjmu otca za posledných 24 mesiacov. So súhlasom 

matky (alebo adoptívnej matky) môže otec (alebo adoptívny otec) vo veku 6 mesiacov 

dieťaťa využiť zostávajúci počet zo 410 dní namiesto matky, pričom bude poberať 

príslušné dávky namiesto matky. 

 

Po uplynutí tehotenskej dovolenky alebo dovolenky po narodení dieťaťa majú matky, 

ktoré boli poistené pre prípad choroby a materstva minimálne 12 mesiacov, právo 

poberať dávky v starostlivosti o malé deti, ktoré sú vo veku do dvoch rokov.  

Materské dávky pre nepoistené matky 

Tehotné ženy s trvalým pobytom v krajine, ktorých priemerný mesačný príjem na 

člena rodiny je nižší alebo sa rovná určitej úrovni, majú nárok na jednorazový 

príspevok počas tehotenstva, ak nemajú podľa zákona o sociálnom poistení nárok na 

dávky v tehotenstve alebo pri pôrode. Tento príspevok sa na každý rok osobitne 

stanovuje zákonom o štátnom rozpočte Bulharskej republiky, je však vždy vyšší ako 

výška stanovená na predchádzajúci rok. 

 

Ak je tehotná žena poistená pre prípad  choroby a materstva, ale nemá nárok na 

dávky v tehotenstve a pri pôrode, lebo nebola poistená počas obdobia požadovaného 

podľa zákona o sociálnom poistení, vyplatí sa jej jednorazový príspevok vo výške 

proporčnej k počtu dní od začiatku materstva a dovolenky po pôrode a k časovému 

obdobiu poistenia podľa zákona o sociálnom poistení, nie však k dlhšiemu, ako je 45 

dní. 

 

Jednorazový príspevok sa vyplatí 45 dní pred stanoveným očakávaným dátumom 

narodenia dieťaťa. 
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Aké dávky sa poskytujú? 

Denné peňažné dávky počas tehotenstva a pôrodu sú stanovené na 90 % priemernej 

hrubej mzdy alebo príspevkového príjmu za posledných 24 mesiacov, počas ktorých sa 

platili príspevky alebo počas ktorých boli príspevky splatné. Výška dávok nemôže byť 

nižšia ako zákonná minimálna mzda a vyššia ako priemerná čistá mzda. 

 

Výška dávok v starostlivosti o malé dieťa vo veku do dvoch rokov je stanovená v 

zákone o štátnom rozpočte na sociálne poistenie, a to na 240 BGN (123 EUR). 

 

Ak je dieťa poskytnuté na adopciu alebo umiestnené v predškolskom zariadení a 

všetky jeho životné náklady hradí štát, dávka sa prestane vyplácať od nasledujúceho 

dňa. 

Ako získať dávky v materstve a dávky v otcovstve? 

Nárok na túto dávku je podmienený schválením dovolenky. Potvrdenie o zdravotnej 

dovolenke vystavia zdravotné orgány. Zamestnávateľ schváli dovolenku, pričom o tom 

nemá právo rozhodnúť na základe vlastného uváženia, na základe predloženia 

potvrdenia o zdravotnej dovolenke. 
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Kapitola V: Dávky v invalidite 

Kedy máte nárok na dávky v invalidite? 

Invalidný dôchodok 

Poistenci majú nárok na invalidný dôchodok, ak úplne alebo čiastočne stratili 

schopnosť pracovať na dlhší čas alebo natrvalo. 

 

Poistenci získajú nárok na invalidný dôchodok po splnení týchto príspevkových 

podmienok:  

 

 do 20 rokov veku: nevyžaduje sa žiadne obdobie poistenia, 

 do 25 rokov veku: vyžaduje sa 1 rok poistenia, 

 do 30 rokov veku: vyžadujú sa 3 roky poistenia, 

 nad 30 rokov veku: vyžaduje sa 5 rokov poistenia, 

 osoby s postihnutím od narodenia alebo osoby, ktoré získali postihnutie pred 

začiatkom aktívneho veku, majú nárok na invalidný dôchodok po jednom roku 

poistenia. 

 

Invalidný dôchodok sa priznáva osobám s pracovnou schopnosťou trvalo zníženou 

minimálne o 50 %. Nárok na dôchodok vzniká od dátumu vzniku invalidity.  

 

Osobám, ktoré sú nevidiace od narodenia alebo ktoré sa stali nevidiacimi pred 

vstupom na pracovný trh, sa invalidný dôchodok vypláca od dátumu podania žiadosti. 

Dôchodok sa priznáva na obdobie trvania invalidity. 

Invalidný príspevok 

Poistenci majú nárok na invalidné príspevky z dôvodu choroby, ak nedosiahli potrebné 

obdobie poistenia na priznanie invalidného dôchodku. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Invalidný dôchodok 

Výška nemocenského invalidného dôchodku sa určuje vynásobením príjmu, na základe 

ktorého sa vypočítava dôchodok, celkovou sumou 1,1 % za každý rok obdobia 

poistenia. Okrem toho sa dĺžka poistenia vynásobí koeficientom, ktorý závisí od stupňa 

invalidity, a to takto: 

 stupeň invalidity viac než 90 %: 0,9 

 stupeň invalidity od 71 % do 90 %: 0,7 

 stupeň invalidity od 50 % do 70,99 %: 0,5. 

 

Dôchodcovia, ktorí stratili viac než 90 % svojej schopnosti pracovať a ktorí potrebujú 

neustálu pomoc od niekoho mimo ich domácnosti, poberajú doplnkový dôchodok vo 

výške 75 % sociálneho starobného dôchodku. Doplnkové príplatky sa vyplácajú ku 
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každému dôchodku bez ohľadu na jeho druh. Doplnkové príplatky sa vyplácajú osobe 

na dôchodku, a nie osobe poskytujúcej starostlivosť. 

Sociálny invalidný dôchodok 

Nárok na sociálny dôchodok pre postihnutých sa priznáva osobám, ktoré dosiahli vek 

16 rokov, majú trvalo zníženú schopnosť pracovať a ich druh a stupeň postihnutia je 

viac než 71 %.  

 

Výška sociálneho dôchodku v prípade postihnutia pre osoby s trvalo zníženou 

schopnosťou pracovať, ktorých druh a stupeň postihnutia je viac než 90 %, je 120 %. 

Osoby s trvalo zníženou schopnosťou pracovať v rozsahu 71 až 90 % dostávajú 110 % 

sociálneho starobného dôchodku.. 

Invalidný príspevok 

Výška príspevku v invalidite v dôsledku choroby, ak poistenec neplatil poistné 

potrebné časové obdobie na priznanie invalidného dôchodku v dôsledku choroby, sa 

vypočíta vynásobením dennej výšky príspevkov v dočasnej invalidite koeficientom 60. 

 

Podobne ako v prípade invalidného dôchodku, aj v tomto prípade sa na obdobie 

trvania práceneschopnosti na základe posúdenia územnej odbornej lekárskej rady 

alebo národnej odbornej lekárskej rady priznáva doplnková dávka na externú pomoc, 

ak osoba v danom roku ešte nedosiahla dôchodkový vek. Keď v období stanovenom v 

odbornom posudku osoba dosiahne dôchodkový vek, vypláca sa jej doplnková dávka 

na externú pomoc. 

 

Vyplácanie doplnkovej dávky na externú pomoc sa ukončí, keď sa skončia dôvody 

vzniku nároku, napr. v prípade úmrtia dôchodcu, zmeny invalidnej skupiny atď. 

Ako získať dávky v invalidite? 

Invalidný dôchodok 

Invalidný dôchodok sa priznáva na základe žiadosti predloženej národnému inštitútu 

sociálneho poistenia. K žiadosti je potrebné priložiť odborný posudok územnej alebo 

národnej odbornej lekárskej rady, v ktorom sa určuje stupeň práceneschopnosti. 

Invalidný príspevok 

Ak poistenec nedosiahol požadovanú dĺžku obdobia poistenia na priznanie 

nemocenského invalidného dôchodku, prizná sa mu invalidný príspevok na základe 

žiadosti predloženej regionálnej pobočke národného inštitútu sociálneho poistenia. K 

žiadosti je potrebné priložiť tieto doklady: 

 doklady pre poisťovňu (úrad práce) k dátumu invalidity,  

 doklady o hrubej mzde alebo príjme, na základe ktorého sa platili príspevky na 

poistenie, 

 odborný posudok územnej alebo národnej odbornej lekárskej rady. 
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Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe 

Kedy máte nárok na starobné dôchodky? 

O štátny starobný dôchodok možno požiadať po dosiahnutí štátom určeného 

dôchodkového veku a po získaní určitého počtu rokov platenia poistenia: 

 muži majú na starobný dôchodok nárok vo veku 63 rokov a 4 mesiacov a po 

dosiahnutí 37 rokov a 4 mesiacov platenia poistenia,  

 ženy majú na starobný dôchodok nárok vo veku 60 rokov a 4 mesiacov a po 

dosiahnutí 34 rokov a 4 mesiacov platenia poistenia, 

 osoby, ktoré nedosiahli dostatočné obdobie platenia poistenia, majú nárok na 

dôchodok vo veku 65 rokov a 4 mesiacov, ak si platili poistenie minimálne 15 

rokov. 

 

K 31. decembru 2011 sa požadovaná dĺžka platenia poistenia začne predlžovať o 4 

mesiace na kalendárny rok do dosiahnutia 40 rokov v prípade mužov a 37 rokov v 

prípade žien. K 31. decembru 2011 sa vek odchodu do dôchodku začne predlžovať o 4 

mesiace na kalendárny rok do dosiahnutia 63 rokov veku v prípade žien a 65 rokov 

veku v prípade mužov. K 31. decembru 2011 sa tiež začne predlžovať vek odchodu do 

dôchodku osôb, ktoré nezískali dostatočný počet rokov platenia poistenia, a to o 4 

mesiace na kalendárny rok až do dosiahnutia veku 67 rokov. 

 

V prípade pracovníkov a zamestnancov sa obdobím poistenia myslí čas práce na plný 

úväzok podľa zákonom stanoveného pracovného času, ak boli počas neho zaplatené 

príspevky alebo vznikol nárok na príspevky splatné zo mzdy, ktorá nemôže byť nižšia 

než minimálny príspevkový príjem. Obdobie poistenia sa počíta na hodiny, dni, 

mesiace a roky. V prípade pracovníkov a zamestnancov na čiastočný úväzok sa 

obdobie poistenia vypočíta vydelením odpracovaných hodín pracovným časom 

stanoveným zákonom.  

 

Právne predpisy o poistení umožňujú označenie niektorých období za obdobia 

poistenia, aj keď sa počas nich neplatili príspevky. K obdobiam poistenia, počas 

ktorých sa neplatili príspevky, patria obdobia platenej a neplatenej dovolenky na 

výchovu malého dieťaťa, platenej a neplatenej dovolenky z dôvodu dočasnej 

práceneschopnosti, platenej a neplatenej dovolenky z dôvodu tehotenstva a narodenia 

dieťaťa a neplatené dovolenky až do 30 pracovných dní za kalendárny rok a obdobie, 

počas ktorého osoba poberala príspevky v nezamestnanosti. 

 

Právne predpisy o poistení umožňujú za určitých podmienok zakúpenie období 

poistenia. 

Sociálny starobný dôchodok 

Sociálny starobný dôchodok sa môže priznať vo veku 70 rokov osobám, ktorých ročný 

príjem na člena rodiny je menší ako zaručený minimálny príjem (65 BGN (33 EUR)). 

Sociálny starobný dôchodok je osobitným druhom dôchodku, ktorý nesúvisí so 

zamestnaním. Nárok na túto dávku sa priznáva osobám, ktoré nemajú nárok na 

starobný dôchodok, pretože nezískali dostatočné množstvo období poistenia. Tento 

dôchodok nevyplácajú poisťovne, vypláca sa zo štátneho rozpočtu. Sociálny starobný 
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dôchodok je druhom sociálnej podpory, ktorá sa pre svoju pravidelnosť (mesačnú), a 

preto, že ju spravuje úrad sociálnej pomoci, definuje ako dôchodková platba. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Vymeriavací základ zákonného starobného dôchodku sa získa vynásobením 

priemerného národného mesačného príjmu príspevkov (za 12 kalendárnych mesiacov 

predchádzajúcich prideleniu dôchodku) individuálnym koeficientom poistenca. 

Individuálny koeficient sa určuje na základe priemerného mesačného príjmu 

príspevkov poistenca.  

Základ na výpočet sa potom vynásobí 1,1 % za každý rok poistenia a proporčnou 

sumou každého ďalšieho mesiaca poistenia. Okrem toho sa základ na výpočet 

vynásobí 4 % za každý rok poistenia v prípade osôb, ktoré dosiahli obdobia poistenia v 

počte 37 rokov a 4 mesiace, ak sú to muži, a 34 rokov a 4 mesiace, ak sú to ženy, 

stále však pracujú aj po dosiahnutí dôchodkového veku a ešte nepoberajú dôchodok.  

 

Výška starobného dôchodku nesmie byť nižšia ako pevne stanovená suma a nesmie 

prekročiť maximálnu prahovú hodnotu. Minimálna výška starobného dôchodku sa 

určuje v zákone o štátnom rozpočte na sociálne poistenie a jej výška je 145 BGN 

(74 EUR). Maximálny dôchodok má výšku (pre všetky dôchodky) 35 % maximálneho 

príspevkového príjmu za predchádzajúci rok. V roku 2011 bol maximálny príspevkový 

príjem 2 000 BGN (1 023 EUR) a v roku 2012 je maximálny dôchodok vo výške 700 

BGN (358 EUR). 

 

Výška všetkých dôchodkov udelených do 31. decembra predchádzajúceho roka sa 

bude upravovať raz ročne, a to k 1. júlu na základe rozhodnutia Dozornej rady 

národného inštitútu sociálneho poistenia. Percentuálna výška úpravy sa bude riadiť 

indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok. Z dôvodu 

rozpočtových obmedzení sa dôchodky nevalorizovali od 1. júla 2009. 

 

Systém doplnkového starobného dôchodku vychádza z ušetrenej sumy na 

individuálnom účte jednotlivca.  

Ako získať dávky v starobe? 

Ak chce poistenec poberať dôchodok, predloží žiadosť regionálnej pobočke národného 

inštitútu sociálneho poistenia. Priložia sa k nej tieto dokumenty: 

 pracovnú knižku alebo poistnú knižku alebo potvrdenie o odpracovaných rokoch,  

 hrubú mzdu alebo príjem, z ktorého sa platili poistné príspevky za obdobie troch 

po sebe nasledujúcich rokov, za posledných 15 rokov obdobia poistenia do 1. 

januára 1997 podľa výberu žiadateľa, alebo príjem, z ktorého sa platili poistné 

príspevky v období po tomto dátume až do dosiahnutia dôchodkového veku 

žiadateľa. 

 

Ak bola žiadosť národnému inštitútu sociálneho poistenia predložená 6 mesiacov pred 

dátumom ukončenia poistenia, dôchodky sa priznajú k tomuto dátumu. Ak bola 

žiadosť predložená 6 mesiacov po dátume ukončenia poistenia, dôchodok sa prizná k 

dátumu podania žiadosti. 

 

Po predložení žiadosti sa do jedného mesiaca prizná minimálny dôchodok a skutočný 

dôchodok sa vypočíta a prizná neskôr. 
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Sociálny starobný dôchodok 

Na priznanie sociálneho starobného dôchodku je potrebné predložiť tieto doklady: 

 žiadosť o priznanie sociálneho starobného dôchodku na základe modelu 

schváleného národným inštitútom sociálneho poistenia, 

 vyhlásenie o rodinnom stave a majetkových pomeroch, 

 vyhlásenie o ročnom príjme členov rodiny za 12 mesiacov predchádzajúcich 

žiadosti. 

 

Pri určovaní ročného príjmu členov rodiny sa za členov rodiny považujú manžel, 

manželka a deti vo veku do 18 rokov, ak nie sú v manželskom zväzku, ako aj deti vo 

vyššom veku, ak sú postihnuté, ale nie sú v manželskom zväzku a nepoberajú žiadny 

ďalší príjem. 

 

Sociálny starobný dôchodok sa priznáva na celý život. Nárok naň zaniká úmrtím 

oprávnenej osoby. 
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Kapitola VII: Pozostalostné dávky 

Kedy máte nárok na pozostalostné dávky? 

Nárok na pozostalostný dôchodok sa priznáva deťom, pozostalému manželskému 

partnerovi a rodičom zosnulého poistenca.  

 

Deti majú nárok na pozostalostný dôchodok do dosiahnutia veku 18 rokov. Po 

dosiahnutí veku 18 rokov majú deti zosnulého poistenca, ak ešte študujú, nárok na 

poberanie pozostalostného dôchodku počas štúdia až do veku 26 rokov. Pozostalé deti 

zosnulého poistenca, ktoré do 18 rokov nadobudli postihnutie, majú tiež nárok na 

poberanie pozostalostného dôchodku do dosiahnutia veku 26 rokov.  

 

Pozostalý manželský partner má nárok na pozostalostný dôchodok 5 rokov pred 

dosiahnutím nároku na starobný dôchodok (63 rokov a 4 mesiace v prípade mužov 

a 60 rokov a 4 mesiace v prípade žien), alebo pred dosiahnutím uvedeného veku, ak 

manželský partner stratil schopnosť vykonávať prácu. 

 

Rodičia, ktorí splnili vekovú podmienku na dosiahnutie starobného dôchodku, majú v 

prípade úmrtia svojich detí nárok na pozostalostný dôchodok. 

Pozostalostný dôchodok v prípade staroby a invalidity  

Po úmrtí poistenca poberajú jeho dedičia dôchodok ekvivalentný druhu osobného 

dôchodku (t. j. invalidný dôchodok, dôchodok za pracovný úraz alebo chorobu z 

povolania), ktorý by zosnulý poberal ako postihnutý so stratou viac než 90 % 

schopnosti pracovať.  

Ak zosnulý poberal dôchodok po získaní potrebných období poistenia a dosiahnutí 

príslušného veku, jeho dedičia poberajú pozostalostný dôchodok vypočítaný z 

dôchodku poberaného po získaní potrebných období poistenia a dosiahnutí príslušného 

veku, ak je to pre nich priaznivejšie. 

V prípade úmrtia dôchodcu, ktorý poberal invalidný dôchodok alebo osobný dôchodok 

vypočítaný po získaní potrebných období poistenia a dosiahnutí príslušného veku, bude 

pozostalostný dôchodok tvoriť uvedená percentuálna hodnota v závislosti od druhu 

poberaného dôchodku.  

Pozostalostný príspevok 

Dôchodcovia, ktorých manželský partner umrie, majú nárok na poberanie doplnkového 

dôchodku, tzv. pozostalostného príspevku. Pozostalostné doplnkové dôchodky sa 

vyplácajú iba ako doplnok k poberanému dôchodku: osoby, ktoré nemajú nárok na 

dôchodok z iných dôvodov, nemajú nárok ani na tento doplnkový dôchodok.  

Na získanie nároku na doplnkový dôchodok musia preto pozostalí spĺňať niekoľko 

podmienok: 

 pozostalí musia poberať osobný alebo pozostalostný dôchodok bez ohľadu na jeho 

druh, 

 pozostalí nesmú vstúpiť do ďalšieho manželského zväzku po úmrtí manželského 

partnera. Po vstupe do ďalšieho manželského zväzku sa vyplácanie doplnkového 

dôchodku ukončí k dátumu uzavretia tohto zväzku, 

 pozostalí nesmú poberať pozostalostný dôchodok zosnulého. 
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Tento príspevok sa definuje ako percentuálna hodnota dôchodku zosnulého 

manželského partnera a vypláca sa na pomoc pozostalému manželskému partnerovi. 

Dôchodca má nárok na doplnkový dôchodok vo výške 20 % dôchodku alebo 

dôchodkov, ktoré poberal zosnulý manželský partner (do roku 2015 by to malo byť 40 

%). Pri výpočte tohto doplnkového dôchodku sa nezohľadňujú žiadne doplnkové 

dôchodky zosnulého manželského partnera. Ak zosnulý manželský partner nikdy 

dôchodok nepoberal, doplnkový dôchodok sa určí z dôchodku alebo súčtu dôchodkov, 

na ktoré by mal zosnulý nárok.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Pozostalostný dôchodok sa určí ako percentuálna hodnota splatného osobného 

dôchodku zosnulého poistenca takto:  

 

1. jeden dedič - 50 %,  

2. dvaja dediči - 75 %,  

3. traja dediči -100 %.  

 

Po úmrtí oboch rodičov (alebo adoptívnych rodičov) majú deti nárok na pozostalostný 

dôchodok určený zo súčtu dôchodkov zosnulých.  

Ako získať pozostalostné dávky? 

Pozostalostný dôchodok sa priznáva na základe žiadosti podanej v príslušnej 

regionálnej pobočke národného inštitútu sociálneho poistenia. Priložia sa k nej tieto 

dokumenty: 

 potvrdenie dediča, 

 prehlásenie školy o tom, že deti pokračujú v štúdiu, 

 znalecký posudok v prípade detí, ktoré sa stali trvale práceneschopnými vo veku 

pred 18. rokom života, alebo pred 26. rokom, ak k práceneschopnosti došlo počas 

fyzickej prípravy alebo vojenskej služby, 

 znalecký posudok v prípade pozostalých manželských partnerov, ktorí nedosiahli 

požadovaný vek, ale nie sú schopní vykonávať prácu,  

 prehlásenie potvrdzujúce skutočnosť, že deti nie sú adoptované a potvrdenie, že 

pozostalý manželský partner znovu nevstúpil do manželského zväzku, 

 prehlásenie potvrdzujúce skutočnosť, že rodičia nie sú poberateľmi osobného 

dôchodku a že nie sú zbavení rodičovských práv, ako aj dokument dosvedčujúci 

skutočnosť, že sú rodičmi, 

 dokument alebo potvrdenie vydané príslušným vojenským útvarom dosvedčujúce, 

že k úmrtiu došlo počas výkonu vojenskej služby – v prípade rodičov osoby, ktorá 

zomrela počas výkonu vojenskej služby, 

 doklady o obdobiach poistenia zosnulého ako pracovná knižka, poistná knižka a 

potvrdenie o obdobiach poistenia, ak zosnulý nebol dôchodca. 
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Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a 
chorobami z povolania 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti v pracovnými úrazmi a 
chorobami z povolania? 

Všetky osoby pracujúce na základe pracovných zmlúv, zmlúv o poskytovaní služieb, 

zvolenia na určitý post, v družstvách alebo na základe zmlúv o riadení sú povinne 

poistené v poisťovni pre pracovné úrazy a choroby z povolania na riziko pracovných 

úrazov a chorôb z povolania. Patrí sem invalidita, úmrtie, dočasná práceneschopnosť a 

dočasná práceneschopnosť v dôsledku pracovných úrazov a chorôb z povolania.  

 

Výška príspevkov sociálneho poistenia, ktoré platia poistenci, sa určí ako percentuálna 

hodnota z mesačného príspevkového príjmu poistenca. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Bez ohľadu na dĺžku obdobia poistenia majú poistenci nárok na:  

 peňažné dávky v prípade naliehavých lekárskych vyšetrení, testov a liečby, 

 liečbu v sanatóriu, 

 peňažné dávky v prípade dočasnej invalidity v dôsledku pracovného úrazu alebo 

choroby z povolania, 

 peňažné dávky na prevenciu a rehabilitáciu, 

 invalidný dôchodok v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 

 peňažné dávky na technické pomôcky súvisiace s invaliditou. 

 

Denné peňažné dávky v prípade dočasnej invalidity v dôsledku pracovného úrazu 

alebo choroby z povolania sa vypočítajú ako 90 % priemernej dennej hrubej mzdy 

alebo priemerného denného príspevkového príjmu za posledných 18 mesiacov, z 

ktorých sa príspevky platili alebo boli splatné. Sú splatné odo dňa výskytu udalosti až 

do zotavenia alebo do priznania invalidného dôchodku. Ak sa dočasná invalidita 

vyskytla v priebehu 30 kalendárnych dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo 

poistenia, peňažné dávky sa vyplácajú za obdobie pracovnej neschopnosti, nie však 

dlhšie než 30 kalendárnych dní. 

Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z 
povolania? 

Na získanie nároku na dávky musí byť schválená dočasná invalidita na základe 

potvrdenia o práceneschopnosti. Potvrdenie o práceneschopnosti sa vystavuje v deň 

stanovenia invalidity, pričom zdravotná dovolenka môže začať deň pred vyšetrením, v 

deň vyšetrenia alebo deň po vyšetrení. Na potvrdení o práceneschopnosti sa uvedie 

druh práceneschopnosti, druh potrebnej liečby a trvanie práceneschopnosti. 

 

Potvrdenie o práceneschopnosti je potrebné predložiť zamestnávateľovi alebo ho o 

jeho vystavení okamžite informovať, najneskôr však do dvoch pracovných dní od 

vystavenia. Zamestnávateľ nemôže na základe vlastného uváženia rozhodnúť o 

priznaní alebo nepriznaní tejto dovolenky a má povinnosť vyplatiť poistencovi 

priemernú hrubú dennú mzdu za prvý pracovný deň dočasnej invalidity. 



 

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 
 Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Bulharsku 

Júl 2012  23 

 

Peňažné dávky za druhý deň a ďalšie dni dočasnej invalidity vypočítava a vypláca 

národný inštitút sociálneho poistenia poistencovi na oznámený bankový účet. 

 

Do konca roku 2012 bude prvý, druhý a tretí deň dočasnej práceneschopnosti 

uhrádzať zamestnávateľ vo výške 70 % priemernej hrubej mzdy. Od štvrtého dňa 

bude peňažné dávky vo výške 90 % priemernej hrubej mzdy vyplácať národný inštitút 

sociálneho poistenia. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kedy máte nárok na rodinné dávky? 

Rodinné prídavky a niektoré materské dávky sa na účely koordinačných nariadení EÚ 

považujú za rodinné dávky. 

 

Rodinné prídavky sú peňažné alebo vecné dávky zamerané na poskytovanie finančnej 

podpory v tehotenstve, pri narodení a pri výchove detí. Môžu byť jednorazové alebo 

mesačné. 

 

Na rodinné prídavky majú nárok tieto kategórie osôb: 

 tehotné ženy - bulharské občianky,  

 rodiny bulharských občanov - na deti, ktoré vyrastajú v krajine,  

 rodiny, v ktorých je jeden z rodičov bulharským občanom - na deti s bulharským 

občianstvom, ktoré vyrastajú v krajine,  

 rodiny príbuzných alebo náhradné rodiny - na deti umiestnené v týchto rodinách 

podľa zákona o ochrane detí,  

 tehotné ženy - cudzie štátne príslušníčky a rodiny cudzích štátnych príslušníkov, 

ktorí majú trvalý pobyt a vychovávajú deti v krajine, ak nárok na tieto dávky 

zakladá iný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Bulharsko viazané.  

 

Na získanie nároku na rodinné prídavky musí byť priemerný mesačný príjem na člena 

rodiny za predchádzajúcich 12 mesiacov menší alebo rovnaký ako príjem určený na 

tento účel v zákone o štátnom rozpočte Bulharskej republiky na príslušný rok 

(350 BGN (179 EUR)). Testovanie výšky príjmov sa využíva iba pri mesačných 

príspevkoch na deti do ukončenia stredoškolského vzdelávania, nie však po dosiahnutí 

veku 20 rokov; pri príspevkoch zameraných na výchovu detí vo veku do jedného roka 

a pri príspevkoch zameraných na deti zapísané do 1. triedy. 

Aké dávky sa poskytujú? 

K rodinným dávkam patria:  

 jednorazové príspevky v tehotenstve,  

 jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa,  

 jednorazové príspevky na výchovu dvojčiat vo veku do jedného roka, 

 jednorazové príspevky na výchovu dieťaťa vo veku do jedného roka pre matky, 

ktoré sú dennými študentkami vysokých škôl,  

 mesačné príspevky na deti do ukončenia stredoškolskej dochádzky, nie však po 

dosiahnutí veku 20 rokov,  

 mesačné príspevky na výchovu dieťaťa vo veku do jedného roku, 

 príspevky pre deti zapísané do 1. triedy, 

 pomoc zameraná na bezplatnú domácu železničnú a autobusovú dopravu pre 

matky s viacerými deťmi,  

 mesačné príspevky na deti s trvalou invaliditou, ktoré sú vo veku do 18 rokov, do 

ukončenia stredoškolskej dochádzky, nie však po dosiahnutí veku 20 rokov. 
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Ako získať rodinné dávky? 

Rodinné prídavky na deti priznáva riaditeľstvo sociálnej pomoci na základe vyplneného 

formulára žiadosti schváleného ministrom práce a sociálnych vecí. Žiadosť vypĺňa 

matka alebo iný zákonný zástupca dieťaťa. 

 

Žiadosti o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa musia obsahovať tieto doklady: 

 originál rodného listu dieťaťa, za ktoré sa o príspevok žiada, 

 kópie rodných listov všetkých detí, ktoré matka porodila. 

 

Nárok vzniká dňom narodenia dieťaťa, ak nebolo ponechané v špecializovanom ústave 

pre deti. O túto dávku možno požiadať do troch rokov od ukončenia mesiaca, v ktorom 

sa dieťa narodilo. 

 

Žiadosti o rodinné príspevky na deti vo veku do 18 rokov musia obsahovať:  

 potvrdenie o hrubom mesačnom príjme rodiny za šesť kalendárnych mesiacov 

predchádzajúcich mesiacu podania žiadosti (v prípade zamestnancov alebo 

štátnych úradníkov); musia sa v ňom uvádzať príjmy z dôchodkov, dávky a 

štipendiá,  

 oficiálne potvrdenie školy, že dieťa je zapísané, v ktorom sa potvrdzuje, že dieťa je 

študentom a školu navštevuje pravidelne.  

 

Žiadosti o mesačné príspevky na deti vo veku do jedného roka musia obsahovať:  

 potvrdenie o hrubých mesačných príjmoch rodiny za šesť kalendárnych mesiacov 

pred mesiacom podania žiadosti,  

 kópiu rodného listu dieťaťa.  
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Kapitola X: Nezamestnanosť 

Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti? 

Každý, za koho zamestnávateľ platí príspevky na poistenie v nezamestnanosti, je 

poistený proti riziku nezamestnanosti. Zamestnávatelia sú povinní platiť príspevky od 

dátumu platnosti pracovnej zmluvy alebo zmluvy o riadení. 

 

Osoby, ktoré platili príspevky do poisťovne v nezamestnanosti minimálne 9 mesiacov 

počas 15 mesiacov predchádzajúcich ukončeniu poistenia, majú nárok na dávky v 

nezamestnanosti pod podmienkou, že: 

 sa prihlásili ako nezamestnané na úrade práce,  

 im nebolo priznané obdobie poistenia, starobný dôchodok alebo predčasný 

zamestnanecký dôchodok, 

 nie sú zamestnané. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Poistenci majú nárok na:  

 informácie o voľných pracovných miestach, 

 pomoc pri hľadaní vhodnej práce, 

 dávky a príspevky v nezamestnanosti. 

 

Dávky v nezamestnanosti sa vyplácajú od 4 do 12 mesiacov v závislosti od dĺžky 

celkového obdobia poistenia takto: 

 v prípade príspevkového príjmu v trvaní 3 rokov sa dávky vyplácajú 4 mesiace, 

 v trvaní 3 až 5 rokov sa dávky vyplácajú 6 mesiacov, 

 v trvaní 5 až 10 rokov sa dávky vyplácajú 8 mesiacov, 

 v trvaní 10 až 15 rokov sa dávky vyplácajú 9 mesiacov, 

 v trvaní 15 až 20 rokov sa dávky vyplácajú 11 mesiacov, 

 v trvaní viac než 25 rokov sa dávky vyplácajú 12 mesiacov.  

Denné dávky v nezamestnanosti sú vo výške až 60 % priemernej mzdy alebo 

priemerného príspevkového príjmu, z ktorého sa platili alebo boli splatné príspevky do 

poisťovne v nezamestnanosti minimálne 24 mesiacov predchádzajúcich mesiacu 

ukončenia poistenia. Nemôžu byť nižšie ako stanovená minimálna suma. Výška 

minimálnych denných dávok v nezamestnanosti sa určuje každoročne podľa zákona o 

štátnom rozpočte na sociálne poistenie (7,20 BGN (3,68 EUR)). 

 

Nezamestnaní, ktorí odišli zo zamestnania na vlastnú žiadosť, s vlastným súhlasom 

alebo z dôvodu nevhodného správania, poberajú dávky v nezamestnanosti v 

minimálnej výške 4 mesiace. 

Ako získať dávky v nezamestnanosti? 

Dávky v nezamestnanosti sa priznávajú na základe žiadosti podanej v príslušnej 

regionálnej pobočke národného inštitútu sociálneho poistenia. Žiadosť sa predkladá 
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osobne v mieste trvalého alebo prechodného bydliska. Dávky v nezamestnanosti sa 

vyplácajú od dátumu ukončenia poistenia, ak sa žiadosť podá do troch mesiacov od 

tohto dátumu. Ak sa žiadosť podá po tomto dátume z neprijateľných dôvodov, 

peňažné dávky sa vyplácajú určené obdobie, ktoré sa skráti o toto oneskorenie. 

 

Peňažné dávky v nezamestnanosti vypláca národný inštitút sociálneho poistenia na 

bankový účet oznámený poistencom.  
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Kapitola XI: Minimálne zdroje 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

Doplnkové peňažné alebo vecné sociálne dávky alebo poskytnutie príjmu na 

zabezpečenie základných životných potrieb alebo náhlych potrieb jednotlivcov a rodín. 

Sociálne dávky sa poskytujú osobám, ktoré vyčerpali všetky ostatné možnosti vlastnej 

podpory a podpory od svojich príbuzných. 

 

Osoby alebo rodiny, ktorých príjem za predchádzajúci mesiac je nižší ako stanovený 

rozdielový minimálny príjem, majú nárok na mesačné dávky. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Rada ministrov stanovuje mesačnú výšku garantovaného minimálneho príjmu, ktorý 

slúži ako základ na určenie výšky sociálnej podpory. Výška garantovaného 

minimálneho príjmu je 65 BGN (33 EUR). 

 

Jednotlivci a rodiny s nízkymi príjmami majú nárok na mesačnú sociálnu podporu, 

dávky sociálnej podpory určené na pokrytie konkrétnych potrieb súvisiacich s 

cestovaním, ochorením, lekárskou liečbou v zahraničí, bývaním atď. alebo na 

jednorazovú dávku sociálnej podpory na pokrytie mimoriadnych potrieb. 

 

Jednotlivci a rodiny, ktorých príjem sa nachádza pod určitou hranicou, môžu okrem 

toho získať príspevok na kúrenie na päť po sebe idúcich mesiacov (november - 

marec). Výšku mesačných príspevkov na kúrenie stanovuje minister práce a 

sociálnych vecí. 

Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

Sociálne dávky sa priznávajú na základe žiadosti podanej osobami v núdzi alebo ich 

poverenými zástupcami. Pomoc sa priznáva po zvážení týchto aspektov: 

 príjem osoby alebo rodiny, 

 majetkové pomery osoby, 

 rodinný stav osoby, 

 zdravotný stav osoby, 

 všetky pracovné a/alebo študijné záväzky, 

 vek, 

 iné okolnosti. 

 

Sociálne dávky sa nezdaňujú a nevzťahujú sa na ne žiadne poplatky. 

 

Nezamestnaní v aktívnom veku, ktorí poberajú mesačné príspevky a nie sú začlenení 

do programov zamestnanosti, majú povinnosť vykonávať prácu pre obec v trvaní 14 

dní, 4 hodiny denne, a to v rámci programov sociálnych služieb organizovaných obcou, 

environmentálnych programov, programov rozvoja a ozdravenia obcí, ako aj ďalších 

programov obcí. 
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Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť 

Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť? 

Dlhodobá starostlivosť je potrebná, keď osoba ochorie alebo je invalidná a v dôsledku 

toho nemôže vykonávať bežné každodenné činnosti, pričom existuje pravdepodobnosť, 

že táto invalidita bude trvať dlhší čas. V prípade starších osôb sa to bežne stáva v 

dôsledku zvýšenej krehkosti z dôvodu veku alebo chronických následkov akútnych 

situácií, ako je mŕtvica alebo pád či vážna artritída. Dlhodobá starostlivosť môže byť 

potrebná aj v prípade, keď je daná osoba mentálne postihnutá. Najbežnejšou formou 

postihnutia v prípade starších ľudí je Alzheimerova choroba.  

 

V Bulharsku patrí dlhodobá starostlivosť do oblasti sociálnej podpory. Oblasť sociálnej 

podpory vychádzajúca zo zásady platenia príspevkov na určité sociálne riziká 

neposkytuje v súčasnosti sociálnu ochranu v oblasti dlhodobej starostlivosti. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Dlhodobá starostlivosť sa poskytuje v rámci týchto štátnych programov: 

 

 doplnkové dôchodky na externú pomoc sa poskytujú dôchodcom, ktorí stratili 90 

% schopnosti pracovať a ktorí neustále potrebujú externú pomoc. Títo dôchodcovia 

poberajú doplnkový dôchodok vo výške 75 % sociálneho starobného dôchodku. 

 Národný program Pomocník pre osoby s postihnutím poskytuje starostlivosť v 

rodinnom prostredí ľuďom s postihnutiami, ktorí sú závažne chorí. Program sa 

zameriava na poskytovanie pracovných miest osobného alebo sociálneho asistenta 

pre nezamestnaných. Osobní asistenti pomáhajú rodinám, v ktorých žije osoba s 

postihnutím, ktorá potrebuje neustálu starostlivosť. Sociálni asistenti pomáhajú 

osobám s postihnutím, vážne chorým, chorým alebo osamelým ľuďom vykonávať 

každodenné činnosti, organizovať ich voľný časť a vykonávať činnosti vedúce k ich 

začleneniu do spoločnosti. Program sa financuje zo štátneho rozpočtu. 

 Program činností osobných asistentov, ktorý realizujú úrady sociálnej pomoci alebo 

obce, má za úlohu poskytovaním trvalej starostlivosti podporovať sociálne 

začleňovanie postihnutých detí a osôb trpiacich závažnými ochoreniami, čo im 

umožňuje plniť svoje každodenné úlohy. Tento program sa financuje z Európskeho 

sociálneho fondu. 

 V rámci programu činností sociálnych asistentov a domácich asistentov sa 

financujú projekty obcí a MVO, ktoré požiadajú o vykonávanie týchto činností. 

Program sa financuje z Európskeho sociálneho fondu. 

 Špecializované inštitúcie sociálnych služieb v rámci úradu sociálnej pomoci 

poskytujú sociálne služby v domovoch s ubytovaním, kde sa ľudia nachádzajú 

mimo svojho domáceho prostredia. Patria sem domovy pre deti, dospelých s 

postihnutím, sociálne výchovnovzdelávacie zariadenia, domovy dôchodcov a 

domovy dočasného ubytovania. 

 

Osobný asistent sa stará o starších ľudí a deti so závažným postihnutím, ktorí 

potrebujú celodennú starostlivosť. Možnými príjemcami sú:  

 jednotlivci, ktorí potrebujú neustálu starostlivosť, s 90 % alebo vyššou trvalou 

invaliditou, ktorí majú nárok na externú pomoc, 
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 deti s 50 % a viac zníženou schopnosťou sociálnej adaptácie, ktoré majú nárok na 

externú pomoc, 

 jednotlivci alebo deti prepustené zo špecializovaných zariadení pre osoby s 

postihnutím. 

 

Sociálny asistent môže pracovať na čiastočný úväzok a jeho služby možno využívať len 

v stredne závažných prípadoch, keď sa osoba, o ktorú sa stará, dokáže zúčastňovať 

spoločenských aktivít, dokáže sa dostaviť na rehabilitáciu alebo pracovisko, ak 

vykonáva zárobkovú činnosť. Možnými príjemcami sú:  

 jednotlivci s 90 % alebo vyššou trvalou invaliditou, ktorým bola predpísaná 

externá pomoc,  

 deti s 50 % a viac zníženou schopnosťou sociálnej adaptácie, ktoré majú nárok na 

externú pomoc,  

 vážne chorí a osamelí ľudia, ktorí sa nedokážu o seba postarať, 

 jednotlivci alebo deti prepustené zo špecializovaných zariadení pre osoby s 

postihnutím.  

 

Osoby, ktoré majú nárok na služby osobného aj sociálneho asistenta, si musia vybrať 

jednu z týchto dvoch možností. 

 

Domáci asistent nemá žiadnu osobitnú kvalifikáciu a vykonáva bežné úlohy súvisiace 

so starostlivosťou. 

Ako získať dlhodobú starostlivosť? 

Doplnková dávka na externú pomoc 

Nárok na doplnkovú dávku na externú pomoc posudzuje územná alebo národná 

odborná lekárska rada. Rada vydá rozhodnutie, v ktorom sa určuje, že osoba nie je 

schopná sa o seba postarať a potrebuje pomoc inej osoby. Pri žiadosti o doplnkovú 

dávku na externú pomoc je potrebné predložiť tieto doklady: 

 formulár žiadosti, 

 rozhodnutie územnej odbornej lekárskej rady obsahujúce všetky potrebné 

informácie o zdravotnom stave dôchodcu, stupeň stratenej pracovnej schopnosti a 

informácie o období nároku na doplnkovú dávku, 

 rozhodnutie lekárskeho výboru regionálnej pobočky národného inštitútu sociálneho 

poistenia. 

Sociálne služby poskytované v obci 

Osoby, ktoré chcú využívať sociálne služby, vyplnia písomnú žiadosť adresovanú v 

poradí: 

 riaditeľ riaditeľstva pre sociálnu pomoc - pre sociálne služby delegované štátom, 

 starosta obce - pre sociálne služby zabezpečované obcou, 

 správny orgán -  ak je poskytovateľ služieb osoba zaregistrovaná podľa 

obchodného práva ako právnická osoba. 
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Príloha : Užitočné adresy a webové stránky 

Podrobná tabuľka týkajúca sa ustanovení sociálneho zabezpečenia v Bulharsku a iných 

členských štátoch sa nachádza na internetovej stránke siete systému MISSOC: 

 

V prípade otázok v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú viac než jednej 

krajiny EÚ, môžete vyhľadať kontaktnú inštitúciu v rámci Európy v adresári s 

inštitúciami vedenom Európskou komisiou, ktorý je dostupný na adrese: 

http://ec.europa.eu/social-security-directory 

 

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE PRÍJMY 

52, Kniaz Dondukov, Blvd.           

1000 Sofia, Bulgaria                     

phone: (+359 2) 9859 3037 

e-mail: infocenter@nra.bg  

http://www.nra.bg 

 

NÁRODNÝ INŠTITÚT SOCIÁLNEHO POISTENIA 

1303 Sofia  

62-64 Alexander Stamboliiski Blvd. 

tel.: (+359 2) 926 10 10 

E-mail: noi@nssi.bg 

http://www.noi.bg 

 

NÁRODNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA 

1407 Sofia  

1 Krichim Street 

Information to citizens: tel.: (+359) (0) 800 14 800  - národná telefónna linka 

http://www.nhif.bg 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNYCH VECÍ 

Sofia 1051 

2 Triaditsa Street 

tel.: (+359 2) 8119 443; fax: (+359 2) 988 44 05; 986 13 18  

Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg 

http://www.mlsp.government.bg 

 

KOMISIA PRE FINANČNÝ DOHĽAD 

1303 Sofia 

33 Shar Planina Street 

operator: (+359 2) 94 04 999 

press centre: (+359 2) 94 04 582; fax: (+359 2) 829 43 24 

e-mail: bg_fsc@fsc.bg 

http://www.fsc.bg 
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