
С П Р А В К А 

 

за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-8 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 

 

 
 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/не приема/ 

предложението 

 

 

Мотиви 

PROTEUS В проекта за наредба в приложение № 1 в 

забележките  след т. 34 е записано: 

Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 

“Вид осигурен” е попълнен някой от 

следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 

22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98. 

Вид осигурен 12 е предвиден за 

самоосигуряващи се лица. Тъй като тези 

лица имат право да изберат да се 

осигуряват и във фонд "Общо заболяване 

и майчинство" би трябвало както и до сега 

те да попълват т. 34 от Декларация обр. 1 

 

Не се приема С разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от 

Кодекса за социално осигуряване се 

определя възнаграждението, от което 

се определя обезщетението. 

Дневното парично обезщетение за 

временна неработоспособност 

поради общо заболяване за 

самоосигуряващите се лица се 

изчислява в размер 80 на сто от 

среднодневния осигурителен доход, 

върху които са внесени осигурителни 

вноски за общо заболяване и 

майчинство за периода от 18 

календарни месеца, предхождащи 

месеца на настъпване на 

неработоспособността. Съгласно 

изречение последно на същата 

разпоредба дневното парично 

обезщетение за временна 

неработоспособност поради общо 
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заболяване не може да надвишава 

среднодневното нетно 

възнаграждение за периода, от който 

е изчислено обезщетението. Също 

така съгласно чл. 32, ал. 6 от 

Наредбата за паричните обезщетения 

и помощи от държавното обществено 

осигуряване за самоосигуряващите се 

лица месечното нетно 

възнаграждение е избраният от тях 

месечен осигурителен доход, върху 

който са внесени авансовите 

осигурителни вноски. Предвид факта 

че самоосигуряващите се лица, 

осигурени и във фонд "Общо 

заболяване и майчинство" подават 

данни с декларация обр. № 1, където 

се посочва избраният от тях месечен 

осигурителен доход и НОИ разполага 

с тази информация. В този смисъл 

попълването на т. 34 от 

самоосигуряващите се лица е 

допълнителна административна 

тежест.  

 

 

PROTEUS Попълване на кл. 15.1 от декларация 

обр. 1 

Прекъсване и възобновяване на 

осигуряването е възможно и когато 

трудовия договор не е прекратен. 

От тази гледна точка може би е по-

Не се приема Видно от указанията за попълване на 

т. 15.1 от декларация обр. 1 на 

проекта тази точка се попълва само 

при прекратяване на осигуряването 

на посочените основания по Кодекса 

за социално осигуряване, Кодекса на 
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правилно да се премахне клетка 15.1 от 

декларация обр. 1 и да се добави 

деклариране на обстоятелствата по чл. 

54б, ал. 3 от КСО в уведомлението по чл. 

62, ал. 5 от КТ, което работодателя подава 

при прекратяване на трудовото 

правоотношение. 

 

труда, Закона за държавния 

служител, Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република 

България, Закона за Министерството 

на вътрешните работи, Закона за 

Държавна агенция "Разузнаване", 

Закона за съдебната власт или по 

други закони. Проектът не 

предвижда точка 15.1 да се попълва 

при прекъсване на осигуряването. В 

този аспект уведомление по чл. 62, 

ал. 5 от Кодекса на труда се подава от 

работодателите за сключените 

изменени и прекратено трудови 

договори, а обезщетения за 

безработица се изплащат на 

осигурените за този риск лица, на 

които правоотношението за полагане 

на труд може да е възникнало 

съответно прекратено на основание 

посочените и др. закони, с които не е 

предвидено подаване на уведомление 

по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. 

Казано иначе при прекратяване на 

правоотношение възникнало на 

основание Закона за държавния 

служител, Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република 

България, Закона за Министерството 

на вътрешните работи, Закона за 

Държавна агенция "Разузнаване", 

Закона за съдебната власт или по 
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други закони освен Кодекса на труда 

не е налице нормативно основание за 

подаване на уведомление по чл. 62, 

ал. 5 от този кодекс. С оглед 

посоченото с направеното 

предложение, данни за прекратяване 

на правоотношението 

(осигуряването) за лицата извън тези 

по Кодекса на труда няма да 

постъпват. 

 

KOSKOS т. 3 на чл. 3, ал. 3 (§ 1, т. 3, б. „а„ от 

проекта ) 

От новата т. 3 на чл. 3, ал. 3 (§ 1, т. 3, б. 

„а„ от проекта ) не става ясно как ще се 

коригира декларация обр. № 6 след 

подадена нова декларация в срока по чл. 

53, ал. 2 от ЗДДФЛ,  която води до 

намаляване на декларираното задължение 

за ЗОВ. В този смисъл  разпоредбата е 

необходимо да урежда и посочената  

хипотеза. 

 

Приема се   

PROTEUS Промяна на нетно възнаграждение 

От декларация обр. 1 се премахват кл. 19 и 

20, касаещи сумите за социално разходи 

тъй като върху тях ще се дължат 

осигуровки за всички фондове 

(включително и за фонд Общо заболяване 

и майчинство). Логично следствие е да се 

промени изчисляването на сумата на 

Не се приема Предложението е за промени в 

нормативен административен акт на 

Министерския съвет и не е свързано 

с публикувания проект на наредба. 
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нетното възнаграждение, която се попълва 

в кл. 34. Тоест би следвало да се направи и 

промяна в Наредба за паричните 

обезщетения и помощи от държавното 

обществено осигуряване, като в чл. 32 се 

отмени ал. 5. 

 

KOSKOS Точка 15.1 Код за прекратяване на 

осигуряването в декларация обр. 1 

Принципно във файловия формат за 

подаване на данни за Декларация обр.1 е 

записано, че "Полетата от тип Number в 

случаите, в които нямат стойности, 

задължително трябва да бъдат попълнени 

във файловия формат с „0". 

В новата точка 15.1 "Код за прекратяване 

на осигуряването" в Указания за 

попълване на декларация обр. 1 е 

предвидено да се попълва (допустима 

стойност) „0“ - когато осигуряването е 

прекратено на основание, извън 

посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за 

социално осигуряване. 

Следователно стойността “0“  в случая е 

от значение  и при не наличието на 

определените условия следва да остава 

полето празно, което води до 

противоречие с цитираното условие за 

файлов формат и ще доведе до 

затруднения при генерирането и 

подаването на информацията към НАП. 

Приема се  
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В тази връзка може да се обмисли 

промяна в кодовете, които се попълват в 

полето на т. 15.1 „Код за прекратяване на 

осигуряването“  да бъдат различни от 

нула числа примерно 1 и 2 и в случаите 

когато същото поле няма стойност, 

задължително да бъде попълнена 0 според 

изискванията за файловия формат. 

 
 

 


