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ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС 

СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

Аспасия Петкова  

Eксперт по социално и здравно осигуряване 

 
 

В ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г. са публикувани изменения и допълнения в 

наредби, които са резултат от промените в Кодекса за социално осигуряване.  

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, 

българските граждани на работа в чужбина и морските лица  

От 1 януари 2013 г. е в сила изменението на чл. 1, ал. 5, т. 2 от наредбата, 

съгласно което за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 

дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност на основание на 

предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, 

експерт-счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и 

прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 

от Кодекса за застраховането и други. Съгласно т. 2 към тях спадат и лица, които 

упражняват дейност, за която подлежат на облагане с патентен данък и не са 

еднолични търговци. Прецезиран е текстът по отношение на тези лица. 

В сила от 09.04.2013 г. е изменението в чл. 1, ал. 6 от наредбата. Създадено е 

изречение второ със следното съдържание: „За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от 

КСО, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, посочена в 

декларацията по чл. 1, ал. 2, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е 

подадена.“ Лицата, на които е отпусната пенсия, могат да се осигуряват по свое 

желание. С допълнението на текста изрично се определя датата, от която възниква 

задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се 

осигуряват по свое желание – това е датата, посочена в декларацията ОКД-5, която 

се подава в НАП, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.  

В съответствие с промените в ДОПК и КСО от 1 януари 2013 г. вноските, 

задълженията и лихвите за социално и здравно осигуряване се превеждат по 

банковата сметка за приходи на централния бюджет. 

Промените в чл. 3, ал. 1; чл. 13, ал. 2; чл. 17б, ал. 2; чл. 18 и чл. 20, ал. 4 от 

наредбата произтичат от регламентирания от 1 януари 2013 г. нов краен срок за 

внасяне на осигурителните вноски – 25-о число на месеца, следващ този, за който 

се отнасят. Заличена е разпоредбата на чл. 3, ал. 2, според която ако към 10-о число 

на месеца лицата се намират във временна неработоспособност, те могат да внесат 

авансово дължимите месечни осигурителни вноски до 10-о число на месеца, 
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следващ месеца, през който е изтекъл срока на неработоспособността. Когато 

самоосигуряващите се лица са във временна неработоспособност, за тях също се 

отнасят сроковете за внасяне на осигурителните вноски – 25-о число на месеца, 

следващ месеца, за който се дължат.  

В чл. 7, ал. 1 се урежда заверката на осигурителната книжка, като в нея се 

записва осигурителния доход и направените осигурителни вноски. Отпада 

изискването за отразяване в книжките на изплатените парични обезщетения и 

помощи. В чл. 7, ал. 3 се уточнява, че освен осигурителите и самоосигуряващите се 

лица в осигурителните книжки трябва да се попълват периодите, през които са 

подлежали на осигуряване. 

В сила от 1 януари е прецезирана разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от наредбата. 

Възложителят на работата, при изплащане на възнаграждение за работа без трудово 

правоотношение, не внася и не удържа от възнаграждението осигурителни вноски 

за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 

дейност, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собствениците 

или съдружниците в търговски дружества и физическите лица – членове на 

неперсонифицирани дружества, както и регистрираните земеделски производители 

и тютюнопроизводители. Съгласно промяната в ал. 2 на чл. 11 самоосигуряващите 

се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово 

правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, независимо от дейността, за която 

са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, 

не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход 

през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно 

облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице. 

От 1 май 2013 г. са отменени ал. 3 и ал. 4 на чл. 13 от наредбата, които 

уреждаха осигуряването на лицата, изпратени за участие в международни мисии по 

реда на Закона за Министерство на вътрешните работи за времето, през което 

ползват неплатен отпуск. 

От 1 януари е в сила промяната в чл. 14 от наредбата, съгласно която 

осигурителните вноски за лицата, които работят в чужбина по трудово 

правоотношение с български работодател и получават възнаграждения във валута, 

осигурителните вноски се изчисляват върху левовата заплата и върху левовата 

равностойност на валутната заплата по курса на Българската народна банка към 

датата на плащането без ограничението от максималния размер на осигурителния 

доход, което е предвидено за осигуряване по общия ред (2 200 лв.). 

Съгласно промяната в чл. 16, ал. 2 лицата, изпратени на работа в чужбина от 

български посредник, трябва да декларират пред посредника датата, от която искат 

да бъдат осигурявани или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. 

Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во 

число на месеца, през който е подадена. Осигуряването е за тяхна сметка, като 

писмено декларират пред изпращащия посредник, който действа като осигурител 

за лицето, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за 
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старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се 

лица, определен със ЗБДОО за съответната година.   

Съгласно чл. 17 лицата, работещи в международни органи или организации 

със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се 

осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за 

смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и 

максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 

съответната година. Съгласно допълнението в чл. 17, ал. 2 лицата декларират пред 

съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани или датата, 

от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, 

посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е 

подадена. 

С новия § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се 

въвежда преклузивен срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди 

от лицата, изпратени на работа чрез посредник в чужбина или със съгласието на 

български държавен орган в международни органи и организации, ако те са 

направили писмено искане за това. Лицата по чл. 16 и 17, които са заявили писмено 

желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2013 г., но не са внесли 

дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2013 г. 

Член 19а, отнасящ се за осигуряването на докторантите, се отменя, тъй като 

се променя редът за осигуряването им. Те могат да се осигуряват по реда на чл. 9а 

от КСО, т.е. „да закупуват осигурителен стаж“, ако желаят. 

 

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които 

се правят осигурителни вноски  

С измененията и допълненията в чл. 1, ал. 5 и 6 от наредбата текстовете се 

привеждат в съответствие с промените в чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО. Тези промени 

не водят до промени в осигуряването на лицата, подлежащи на осигуряване по този 

ред с оглед упражняваната от тях трудова дейност по управление и контрол на 

търговски дружества и еднолични търговци. Това се отнася за осигуряването на 

управителите, прокуристите и контрольорите на търговските дружества и на 

едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, 

надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, 

работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества. По 

същество както и преди промяната на тази разпоредба, така и след това, за да се 

провежда осигуряване по посочения ред на управителите на търговските дружества 

е необходимо да са налице едновременно няколко предпоставки: да е налице 

вписване в търговския регистър на управителя, да упражнява трудова дейност и да 

е предвидено получаване на възнаграждение за тази дейност. Изменението на чл. 1, 

ал. 6 от наредбата се отнася за осигуряването на лицата, заемащи изборни 

длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, т. 1, 5 и 7 от КСО, както и 
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служителите с духовно звание на Българската православна църква и други 

регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.  

Промените в чл. 1а, ал. 1 от наредбата са във връзка с промените в чл. 9, 

ал. 3, т. 1 и 2 КСО. Въвежда се единна практика при зачитане на осигурителен стаж 

на периодите, когато лицето е било незаконно уволнено и впоследствие 

уволнението е било отменено, както и когато е било отстранено от работа и след 

това възстановено по ред, определен в специални закони. 

Поради заличаване на текста на чл. 88, ал. 3 от Закона за държавния 

служител (суми за парични и предметни награди) се заличава и текста за невнасяне 

на осигурителни вноски при изплащане на такива награди. 

Новата редакция на чл. 4 от наредбата е: „Когато лицето работи по 

допълнителен, по втори трудов договор, по чл. 114 от КТ или без трудово 

правоотношение, декларира пред осигурителите дохода, върху който се дължат 

осигурителни вноски по всеки от договорите.“ Задължението на лицето е да 

декларира пред осигурителя дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, а 

не върху който са направени осигурителни вноски по всеки от договорите.  

 

Наредба за осигурителните каси  

Съгласно уточнения текст на чл. 8, ал. 1, т. 3 от наредбата осигурителната 

каса подава данни за самоосигуряващите се лица, посочени в чл. 5, ал. 4, т. 1 от 

КСО за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, Учителския 

пенсионен фонд, здравното осигуряване, ДЗПО, вноските за фонд "ГВРС", дните в 

осигуряване и облагаемия доход по ЗДДФЛ – поотделно за всяко лице, подлежащо 

на осигуряване. 

С измененията и допълненията в наредбата се регламентират редът и срокът 

за подаване на данни за направените от осигурителните каси преводи по сметките 

на териториалните дирекции на НАП. Съгласно измененията в чл. 11 

осигурителните каси подават данни за направените преводи по сметките на ТД на 

НАП в утвърдена структура и формат в електронен вид. По този повод е издадена 

заповед № ЗЦУ-8/02.01.2013 г., където се определят структурата и формата за 

подаване на посочените данни. 

Данните се подават с придружително писмо съгласно Приложение 2 от 

наредбата по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис 

на подателя в срок от 3 дни след извършване на превода. Данни не се приемат, ако 

не съответстват на преводите по сметките на ТД на НАП или не са в утвърдените 

структура и формат. Коректни данни трябва да се изпратят в 7-дневен срок от 

датата, на която е отказано приемането.  
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Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за 

безработица  

С промяната в чл. 3, ал. 7 се урежда изплащането на паричното обезщетение 

за безработица да се възстановява от датата на новата регистрация в Агенцията по 

заетостта за оставащият към датата на прекратяване период, намален със 

закъснението само ако същото е по неуважителни причини. Промяната е във връзка 

с изменението на чл. 54д, ал. 5 от КСО. Новата редакция на ал. 7 е: „Изплащането 

на паричното обезщетение за безработица се възстановява при условията на 

чл. 54д, ал. 5 КСО за оставащия към датата на прекратяването период, ако лицето 

се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни 

от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този 

срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се 

възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на 

прекратяването период, намален със закъснението“. 

Член 6 от наредбата урежда компетентността на длъжностното лице по 

чл. 54ж, ал. 1 от КСО за отмяна на влязъл в сила индивидуален административен 

акт относно право на парично обезщетение за безработица при определени 

обстоятелства. 

Премахва се ограничението от 1/6 от месечния размер, който се удържа, 

когато има задължение за възстановяване на неоснователно получено парично 

обезщетение за безработица (чл. 7, ал. 5). Размерът на дневното обезщетение е 60 

на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, 

върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” 

за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на 

осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на 

обезщетението за безработица. Дължимите суми по разпорежданията, както и 

други недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания, могат да се 

прихващат от полагащо се обезщетение за безработица по реда на чл. 114, ал. 4 

КСО.  

 

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и 

помощи от държавното обществено осигуряване  

Промяната на чл. 10 от наредбата е в съответствие с текстовете на чл. 40а, 

чл. 48б и чл. 52б от КСО, изменени с § 47 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху 

добавената стойност (ДВ, бр. 94/30.11.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г. Съгласно 

направените изменения документите за изплащане на парични обезщетения за 

временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за 

отглеждане на малко дете се представят в съответното териториално поделение на 

Националния осигурителен институт (НОИ) до 15-о число на месеца, следващ този, 

през който е представен/издаден документът за изплащане на обезщетението, 

съответно – от който се иска изплащане на обезщетението. 
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Новата редакция на чл. 10 е: „Документите по чл. 3-5 и 8 се представят в 

съответните ТП на НОИ в следните срокове: 

1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 

15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило 

документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя; 

2. от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ този, през 

който е издаден документът по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ 

този, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4-5.” 

Съгласно промените в чл. 17, ал. 2 за управителите, прокуристите и 

контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, за синдиците и 

ликвидаторите, за членовете на управителните, надзорните и контролните съвети 

на търговските дружества, както и за лицата, работещи по договори за управление 

на неперсонифицираните дружества, месечното нетно възнаграждение се определя, 

като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с 

определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с 

дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не 

може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната 

календарна година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването за 

нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход 

по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.  

Промените в чл. 17, ал. 4 от наредбата прецизират текста и го привеждат в 

съответствие с текста на § 1, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на КСО, 

съдържащ легална дефиниция на понятието „нетно възнаграждение”.Съгласно 

новата редакция на ал. 4 изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по 

ал. 1-3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово 

възнаграждение и други допълнителни доходи от трудова дейност за съответния 

месец. 

Направени са промени и в някои приложения към наредбата. Промените в 

Приложение № 2 към чл. 4, Приложение № 3 към чл. 5, Приложение № 4 към чл. 5, 

Приложение № 8 към чл. 11, Приложение № 13 към чл. 4а и Приложение № 14 към 

чл. 4б са извъръшени поради това, че съгласно чл. 40, ал. 6 от КСО отпускането и 

изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва въз основа на 

данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и данните, декларирани в подадените документи 

за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено 

осигуряване. Подаването на данни за осигурените лица е уредено в Наредба № Н-

8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение 

на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 

самоосигуряващите се лица, изменена и допълнена с ДВ, бр. 103/28.12.2012 г., в 

сила от 1 януари 2013 г. Подаването на Декларация обр. 1 “Данни за осигуреното 

лице” трябява да бъде до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят 

данните или се начисляват/изплащат допълнителни доходи от трудова дейност. 

Тъй като съгласно измененията в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от КСО, в сила от 1 
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януари 2013 г., документите за отпускане на парични обезщетения, изплащани от 

държавното обществено осигуряване, се подават в съответното териториално 

поделение на НОИ до 15-о число на месеца, следващ този, през който е 

представен/издаден документът за тяхното изплащане, т.е. по-рано от крайния срок 

за подаване на Декларация обр. 1 по Наредба № Н-8/29.12.2005 г., промени в 

посочените по-горе приложения към наредбата са необходими, тъй като въз основа 

на допълнителните данни, които се включват в тях, ще се отпускат и изчисляват 

паричните обезщетения.  

 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж  

Промените в наредбата са резултат от измененията в КСО, в сила от 1 януари 

2013 г. Някои текстове са свързани с подобряване качеството на предоставяните от 

НОИ административни услуги, в това число – съкращаване на сроковете за 

отпускане на пенсии и повишаване ефективността от използване на данните от 

регистъра на осигурените лица и от другите бази-данни в информационната 

система на НОИ. 

С промяната в чл. 1, ал. 1 от наредбата се въвежда изключение от общото 

правило за използване на оригинални документи в пенсионното производство, като 

се регламентира възможност за използването на заверени копия на документи в 

случаите, в които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на 

социалната сигурност, ако заверката е надлежно извършена от съответната 

компетентна институция. 

С изменението в ал. 5 и ал. 6 на чл. 1 от наредбата се намаляват сроковете за 

отстраняване на неизправностите в подадените документи за отпускане на пенсия: 

по българското законодателство с един месец - от 3 на 2 месеца и по международен 

договор с два месеца от 6 на 4 месеца. 

С допълнението в чл. 2, т. 2 от наредбата се регламентира възможността за 

използване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО във всички случаи, когато са 

налице периоди, за които не са представени документи за брутно трудово 

възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски. В чл. 2, 

т. 2 се създава изречение трето: “Когато за времето след 31.12 1996 г. или за част от 

него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, 

върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 

КСО.”  

Създава се възможност самоосигуряващите се лица да установяват 

осигурителен стаж и доход за периоди след 31.12.2006 г. освен със заверена по 

надлежен ред осигурителна книжка и с данните за внесените от тях осигурителни 

вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ. 

Регламентира се възможността за използване на данните от Регистъра на 

осигурените лица във всички случаи, когато са налице периоди, за които не са 

представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху който 

са внесени осигурителни вноски.  
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Промените в чл. 7 и чл. 8 уреждат реда за отпускане на персонални пенсии 

по чл. 92 от КСО, както и определянето на дохода на членовете на семейството. 

Прецизира се процедурата по обработването на документите, отпускането и 

изплащането на персонални пенсии. 

С изменението на чл. 10, ал. 1 от наредбата се намалява с един месец срокът 

за определяне на пенсиите в действителен размер - от 5 на 4 месеца, считано от 

датата на подаване на заявлението. Промяната на ал. 8 от същата разпоредба, с 

която се регламентира специален ред за връчване на разпорежданията за 

осъвременяване на пенсиите – при поискване от лицата, цели намаляване разходите 

на НОИ за пощенски и куриерски услуги без да се засягат правата на адресатите на 

тези разпореждания.  

Измененията в чл. 17, 17а и 18 уреждат прилагането на новите условия за 

пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1 и ал. 5 КСО (военнослужещите), както и 

взаимното зачитане на специализирания осигурителен стаж за придобиване право 

на пенсия при условията на чл. 69 от КСО.  

Съгласно чл. 17а. от наредбата от 1 януари 2013 г. право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 2, 3 и 6 КСО се придобива независимо от 

възрастта при 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително 

изслужени на съответните длъжности. 

Лицата, които не са придобили право на пенсия по чл. 69 КСО, се 

пенсионират по реда на чл. 68 и § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните 

разпоредби на КСО. 

Във връзка с измененията на § 5 от ПЗР на КСО, свързани с придобиването 

право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст от учителите, са извършени и 

съответните промени в чл. 19 и 19а от Наредбата. 

С изменението в чл. 21 и отмяната на съществуващото в нея ограничение за 

еднократно преизчисляване в рамките на календарната година на пенсията за 

придобит след пенсионирането осигурителен стаж, разпоредбата се привежда в 

съответствие с чл. 102 от КСО. Отменя се ограничението само за еднократно 

преизчисляване на пенсията през годината. След тази промяна пенсията ще може 

да се преизчислява повече от веднъж в рамките на една календарна година. 

Измененията в чл. 34 са част от мерките за подобряване на 

административното обслужване при изплащане на наследствени пенсии на 

български граждани, учащи в чужбина, и е свързана с облекчаване издаването на 

документи от едно и също учебно заведение, удостоверяващи качеството на учащ 

през годините на обучението. 

С промените в чл. 41 се създава възможност за самоосигуряващите се лица 

да установяват осигурителен стаж и доход за периоди след 31.12.2006 г. освен със 

заверена осигурителна книжка, също и с данните за внесените от тях осигурителни 

вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ.   
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В чл. 41 ал. 1 и 2 се изменят така: “(1) Осигурителният стаж и 

осигурителният доход на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без 

трудово правоотношение и на управителите, прокуристите и контрольорите на 

търговски дружества и на лицата, посочени в чл. 7 и 19 от Наредбата за 

общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани 

на работа в чужбина и морските лица, се установяват с осигурителни книжки, в 

които се посочват времето, през което лицата са били осигурени, и доходът, върху 

който са внесени или дължими осигурителни вноски. За времето след 31.12.2006 г. 

самоосигуряващите се лица могат да установяват осигурителен стаж и 

осигурителен доход и въз основа на данните за внесените дължими осигурителни 

вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ. 

(2) Осигурителният стаж и осигурителният доход за времето от 1 януари 

2009 г. на лицата, работещи без трудово правоотношение, и на управителите, 

прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, 

синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и 

контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по 

договори за управление на неперсонифицираните дружества, членовете на 

кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждения от 

кооперацията, както и на членовете на управителни или контролни органи на 

юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, и на партии се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.” 

 

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на осигурителните вноски и 

вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ 

Измененията и допълненията са публикувани в ДВ, бр. 5 от 18 януари 2013 г.  

В чл. 2 от наредбата се определя банковата сметка, по която се внасят 

задължителните вноски, задължения и лихви за ДОО, НЗОК, Учителски пенсионен 

фонд, фонд „ГВРС“, а именно това е банковата сметка на компетентната ТД на 

НАП, по която се внасят приходите на централния бюджет. Вноските за ДЗПО се 

внасят по сметката на ДЗПО в компетентната ТД на НАП. 

От 1 февруари 2013 г. е в сила новият чл. 2а, съгласно който вноските се 

изчисляват за всяко осигурено лице поотделно, като се закръгляват по следния 

начин: 

-когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, 

втората цифра след десетичната запетая остава непроменена; 

-когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се 

прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая. 

Направени са изменения и допълнения в чл. 3 от наредбата, свързани с 

промените в чл. 169, ал. 4 от ДОПК, КСО и ЗЗО. Изредени са реквизитите, които се 

вписват в платежните документи, с които се внасят осигурителните вноски – 

сметката, по която се внасят приходите на централния бюджет на компетентната 
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ТД на НАП, или сметката на ДЗПО, ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕГН (ЛНЧ), 

служебен номер, издаден от НАП. 

Осигурителите и самоосигуряващите се лица без лицата по чл. 40, ал. 5 от 

Закона за здравното осигуряване, когато внасят осигурителни вноски за периоди 

преди 1 януари 2005 г., се задължават да подадат заявление – Приложение № 1 в 

компетентната ТД на НАП преди внасянето на вноските. 

Към наредбата е въведено ново Приложение № 2 - Заявление, което се 

подава от осигурители и самоосигуряващи се лица, които имат повече от едно 

задължение за ДЗПО, преди да започне принудителното им събиране, да заявят на 

основание чл. 159, ал. 4 от КСО кое от задълженията погасяват. Това заявление се 

подава в компетентната ТД на НАП. 

От 01.07.2013 г. е в сила новата ал. 2 на чл. 9, с която се определя, че когато 

подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените осигурителни 

внооски за ДЗПО, преводите към сметките на пенсионните дружества и НОИ се 

извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата в размер, не по-

голям от изчисления съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. 

 
 

Ключови думи: 

Осигурителен доход 

Осигурителен стаж 

Осигурителни вноски 

Осигурители и осигурени лица 

Осигурителна информация 
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CHANGES IN SOCIAL SECURITY RELATED ORDINANCES 

 

Aspasiya Petkova 

Social Security and Health Expert 

 

Summary 

The changes in the ordinances relate to the amendments to the Tax and Social-

Insurance Procedure Code, the Social Insurance Code, the Health Insurance Act and the 

Act for Guaranteed Receivables of Workers and Employees in Case of Insolvency of the 

Employer adopted by the Law on Amendment and Supplementation of the Value Added 

Tax Act promulgated by issue No 94 of 30 November 2012 of the State Gazette, the 

majority of which are effective as of 1 January 2013. 

The sequence of liabilities settlement was changed; a single tax and social-

insurance account was introduced; some texts were aimed at enhancing the quality of the 

administrative services provided. Time limits for submitting documents to the National 

Social Security Institute and the National Revenue Agency, for paying social insurance 

contributions, and filing information with the National Revenue Agency, were changed. 
 

  


