
Страница на инж. И. Беровска, СМС-консултант

Какво му трябва на човек, Какво му трябва на човек, 
когато реши да пътува за чужбина?когато реши да пътува за чужбина?
Ако сте чели миналите броеве на списанието, знаете, че пред Вас е рубриката „Информация – как да пре-
живея в чужбина и има ли нужда българинът от нея?“. Информация, конкретна, точна, важна за неговото 
законно и спокойно пребиваване в съответната страна, в случая ЧР.А
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И така, пътуването на 
нашия герой продъл-
жава, но вече знае, че 
в чужбина е необходи-
мо да има съответните 

документи, за да може да докаже, че 
живее и работи според закона, оси-
гурен е здравно и социално. И днес 
ще му помогнем да бъде подготвен, 
когато дойде време или се наложи 
да решава, дали да се прибере в РБ 
или ще остане за постоянно в ЧР, 
или когато трудовата му кариера 
възрастово приключи, да бъде и до-
кументално подготвен, да гарантира 
своето бъдеще.

 Е, на 20 години изобщо не ти се 
мисли за бъдещето, но годините ле-
тят, работим в България, осигурява-
ме се социално, имаме трудов стаж, 
заминаваме за друга държава, рабо-
тим, осигуряваме се, натрупваме тру-
дов стаж и възраст, накрая решаваме 
отново да се завърнем към корените 
си или сме много близко до края на 
трудовата си кариера и... 

За всички тези случаи трябва 
да подготвим документите си, кои-
то може да са изготвени и на раз-
лични езици. Документи, правила, 
езици... Какво да правим? И така, 
да започнем. 

 Какви са необходимите 
документи, за да бъде отпусната 

пенсия за трудова дейност 
в Р България?

Отпускането на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст, пенсия 
за инвалидност поради общо за-
боляване и пенсия за трудова зло-
полука и професионална болест, 
изисква предоставянето на след-
ните документи:

1. Заявление за пенсиониране 
(формуляр образец УП-1), подава 
се в поделенията на НОИ по посто-
янен или настоящ адрес, към което 
се прилагат необходимите ориги-
нални документи. Заявленията мо-
гат да се подават лично, чрез осигу-
рителна каса, чрез упълномощено 
лице или по електронен път.

2. Оригиналите на всички доку-
менти за трудов/осигурителен стаж 
(трудови и служебни книжки, фор-
мулярите УП-30, УП-3, УП-13, УП-
14, УП-16, осигурителни книжки, 
удостоверения от държавни архи-
ви), т.е. всичко, което доказва, че 
сте работили някъде; 

3. Документ за военна служба, 
акт за раждане на деца и др.;

4. Оригинални документи за 
осигурителен доход, върху който са 
внесени осигурителни вноски за 3 
последователни години от послед-
ните 15 години осигурителен стаж 
до 01.01.1997 г. и за целия период от 
01.01.1997 г. до датата на пенсиони-
ране, формулярите УП-2, УП-15, 
осигурителна книжка, удостовере-
ния от държавни архиви, докумен-
ти от чужди държави за осигурите-
лен стаж и др.;

5. Заповед за прекратяване на 
служебното правоотношение за 
лицата по чл. 69 от КСО и на тру-
довото правоотношение за лицата 
по чл. 69а от КСО от последния оси-
гурител и § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО, 
за пенсиите за осигурителен стаж и 
възраст;

6. Влязло в сила експертно ре-
шение (ЕР) на териториалната екс-
пертна лекарска комисия (ТЕЛК) 
или на Националната експертна ле-
карска комисия (НЕЛК) – за пенси-
ите за инвалидност;

7. Удостоверение за наследници, 
за наследствени пенсии;

8. Документ от учебното заведе-
ние за лицата между 18 и 26-годиш-
на възраст за това, че са учащи и ЕР 
на ТЕЛК/НЕЛК, ако са се инвалиди-
зирани до 18, съответно 26-годиш-
на възраст; за наследствени пенсии.

 
На каква възраст 

можем да придобием право 
на пенсия в РБ?

До края на 2016 г. минимална-
та възраст е 60 години и 10 месеца 
за жените и 63 години и 10 месеца 
за мъжете. От 01.01.2017 г. възрас-
тта за право на пенсия започва да 
се увеличава постепенно, до дости-
гане на определена граница, като от 
01.01.2016 г., мъжете, и жените имат 
право да се пенсионират до 1 година 
по-рано от предвидената възраст, но 
с намален размер на пенсията.

Какъв е минималният 
осигурителен стаж 

за придобиване на пенсия?

 Общото правило е, че за осигу-
рителен стаж се зачита времето, през 
което работещият се е осигурявал 
сам или пък работодателят е внасял 
осигурителни вноски. Минималният 
осигурителен стаж, също както въз-
растта, се определя от българското 
законодателство и е в процес на уве-
личение на неговата продължител-
ност. До края на 2016 г. той е 35 годи-
ни и 2 месеца за жените и 38 години 
и 2 месеца за мъжете. От 01.01.2017 
г. осигурителният стаж започва да се 
увеличава с два месеца на година до 
достигане на 37 години за жените и 
40 години за мъжете.

34 Роден глас



А
К

ТУА
Л

Н
О

„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

Важно!

1. За да получите право на пен-
сия, е необходимо да покриете и 
двата критерия (възраст и стаж). 
Ако не сте достигнали необходима-
та възраст, не можете да се пенси-
онирате дори и да имате повече от 
необходимия осигурителен стаж.

2. Ако все пак имате поне 15 го-
дини осигурителен стаж през 2016 
г., макар и да не покривате критерия 
за минимален осигурителен стаж, 
ще придобите право на пенсия при 
навършване на 65 години и 10 месе-
ца. Условието важи и за жените, и 
за мъжете. Всяка година след 2016 
тази възраст се увеличава с 2 месеца 
до достигане на 67 години.

3. За осигурителен стаж при 
пенсиониране ще бъде зачетено и 
времето на обучение във висше или 
полувисше учебно заведение, ако 
внесете за своя сметка осигурител-
ни вноски за недостигащия период 
или сте представили документ от 
чешко висше учебно заведение, че 
сте учил в ЧР.

4. В случай, че не Ви достига оси-
гурителен стаж, можете да закупите 
до 5 години такъв стаж, ако внесете 
съответните осигурителни вноски, 
изчислени върху минималния оси-
гурителен доход за самоосигурява-
щите се лица в РБ.

5. Право на социална пенсия: в 
случай, че нямате необходимия тру-
дов стаж (поне 15 години), може да 
получите социална пенсия за ста-
рост. Право на социална пенсия за 
старост имате, когато навършите 
70 години и годишният доход на 
член от семейството е по-малък от 

ните ОРИГИНАЛИ на документи:
1. Лична карта, за чужденците, 

които кандидатстват за пенсия в 
ЧР паспорт или разрешително за 
пребиваване;

2. Документ за образование (за-
вършено или незавършено);

3. Документ за военна служба;
4. Жените представят актовете 

за раждане на децата си;
5. Потвърждение от работодате-

лите за изплатени обезщетения за 
пропуснати ползи, поради трудова 
злополука или професионално за-
боляване;

6. Потвърждение за миньорски 
осигурителни вноски, изплатени 
преди 1996 г.;

7. Документи за работа в чуж-
бина;

8. Ако ви липсват някои оси-
гурителни периоди, се представят 
и допълнителни документи, кои-
то доказват доходоносна дейност 
– потвърждение от работодател, 
трудов договор, свидетелски пока-
зания и др.;

9. Пенсионно-осигурителни 
документи – розовите годишни 
карти, доказващи осигурителните 
периоди;

10. Заявление за плащане на 
пенсията по сметка.

На нашия герой малко му се за-
вива свят от документалното осигу-
ряване на бъдещото пенсиониране в 
РБ и ЧР, а е време да се запознае и с 
правилата за определяне размера на 
пенсиите, но... за това – в следващия 
брой.

И най-накрая: напишете ни какво 
още Ви интересува или би Ви било 
полезно, ще го включим в бъдещите 
броеве на списанието: 

rodenglas@gmail.com или на 
https://www.facebook.com/rodenglas/.
Полезни линкове: 
www.vzp.cz – (Всеобща здравна 
каса), 
www.pssz.cz – (Пражка социална 
служба), 
www.noi.bg – (Национален оси-
гурителен институт РБ) 
www.infocentrumbg.com – (ин-
фоцентърБГ – информация за 
българските граждани, живее-
щи в ЧР). ◆

гарантирания минимален доход за 
последните 12 месеца. За 2016 г. га-
рантираният минимален доход е 65 
лева на месец. Минималната соци-
ална пенсия в РБ е 157 лв.

След като живее и работи в чуж-
бина, в случая ЧР, нашият герой 
трябва да познава и условията за 
придобиване на пенсия, както и как-
ви документи за кандидатстване при 
пенсиониране се изискват в страната 
– нека му помогнем.

Условията 
за придобиване на пенсия 

в Република Чехия

Пенсия за възраст и осигурителен 
стаж в ЧР през 2016 г. имат право да 
получат лица, които са били осигуря-
вани най-малко 30 години и са дос-
тигнали възрастта за придобиване 
право на пенсия. Възрастта за пен-
сиониране и задължителният брой 
години на осигуряване в ЧР са зави-
сими от: годината на раждане; пола 
на лицето; броя на отгледаните деца 
и размера на доходите. За родените 
преди 1936: мъжете се пенсионират 
на 60 години, бездетните жени на 57 
години, жените с едно дете на 56 го-
дини, с две деца на 55-годишна въз-
раст, а жените с три или четири деца 
на 54 години. За тези, които са роде-
ни между годините 1936 – 1977 въз-
растта за пенсиониране постепенно 
се увеличава, както и постепенно 
се размиват различията при пенси-
ониране между половете и броя на 
отгледаните деца. Понеже говорим 
за 2016 г., осигурителният стаж е 30 
г., като ще нараства до 2018, когато 
ще бъде 35 години и тогава ще прес-
тане да расте. Лицата, които са дос-
тигнали пенсионна възраст и искат 
да продължат да работят, могат да 
работят с трудов договор и да полу-
чават пенсия.

Документи 
за придобиване на пенсия 

в Република Чехия

При подаване на заявление за 
пенсия за възраст и осигурителен 
стаж или пенсия за инвалидност в 
ЧР се подготвят и представят след-

35брой 5/2016


