
М О Т И В И 

 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 

декември 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  

 

 

С предложените промени се предвижда да отпаднат следните полета от Декларация 

обр № 1: пощенски код, област, населено място, адрес по местоживеене на лицето, дни 

в трудова злополука,  дни в професионална болест, доход, върху който се дължат 

здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по 

Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца 

непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ, доход, от който е определено паричното 

обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане 

- попълва се служебно от Националния осигурителен институт след предоставяне на 

информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване. 

  С тези предложени изменения ще се оптимизира бланката на декларацията, 

което ще доведе до улеснение при попълването й от задължените по смисъла на 

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. лица.   

С предложените промени се предвижда също така да се промени 

наименованието и на полето на т. 13 - код продължаване на осигуряването с код за 

сумирано изчисляване на работното време. Кодът ще се попълва само за лицата, 

работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец. По 

този начин ще отпадне задължението за повечето осигурители да подават коригиращи 

декларации обр. № 1 за всеки месец след изтичане на периода, за който е въведено 

сумирано изчисляване на работното време. Очакваният резултат е месечно да се 

подават около 38 000 коригиращи декларации обр. № 1 по-малко, или в годишен аспект 

около 456 000 декларации. Създава се възможност за проследяване на осигурителния 

доход на осигурените лица през периода, за който е въведено сумирано изчисляване на 

работното време. 

В проекта се предвижда създаване на ред за подаване на декларация обр. № 1 

„Данни за осигуреното лице“ от наследниците на починало самоосигуряващо лице с 

цел гарантиране правото им на помощи, пенсии и др.    

 Предвидена е и правна възможност за подаване на декларации чрез персонален 

идентификационен код по ред, определен със заповед на изпълнителния директор на 

НАП. 

За улеснение на бизнеса се предлага Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. да влезе в сила от 1 януари 2015г. предвид 

необходимото технологично време за актуализиране на програмните продукти на 

предприятията. 

Разходите за реализиране на проекта на наредба ще бъдат в рамките на 

утвърдения бюджет на Националната агенция за приходите. 

Промените, които се предвиждат в проекта на акт няма да бъдат свързани със 

съществени разходи за бизнеса. 

 

 


