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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и 

разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за 

фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за 

обмен на информация 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане на проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и 

разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани 

вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация. 

 Предложените изменения и допълнения, произтичат от влизането в сила от 1 

януари 2016 г. на разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, и по конкретно 

създаването, считано от 1 януари 2016 г. на фонд „Пенсии за лицата по чл.69“ на ДОО. 

 С проекта се предвиждат допълнения по отношение на лицата, осигурени във 

фонд „Пенсии за лицата по чл.69“ на ДОО, във връзка с чл.2, ал.2, т.3, ал.3, и др. 

разпоредби от КСО, с които е уредено създаването от 1 януари 2016 г. на фонд „Пенсии 

за лицата по чл.69“ на ДОО и подлежащите на осигуряване в този фонд, съответно 

реализиране на правото им на избор по чл.4б, ал.1 от същия кодекс. 

 Урежда се и прехвърлянето на осигурителните вноски в размера на вноската за 

първа и втора категория труд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено 

осигуряване, за лицата направили избор по чл.4в, ал.1 от КСО, когато тези 

осигурителни вноски се отнасят за периоди преди направения  избор. 

 Проектът на Наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз. Тъй като проектът е свързан с промени на национално ниво, не се 

налага да се изготвя анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените 

бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

Проектът на акт е обсъден от Националния съвет по тристранно сътрудничество 

и Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 



2 

 

Проектът на акт и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Всички 

бележки са обсъдени и коментирани в съответната справка. 

Предложените изменения и допълнения имат за цел гарантиране осигурителните 

права на посочените лица и не увеличават административната тежест за осигурителите. 

Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка по 

образец съгласно приложение No 2.2 към чл.35, ал.1, т.4, буква „б“ от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и неговата администрация. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
  

С оглед на изложеното и във връзка с чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския съвет 

да приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на 

задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на 

работниците и служителите" и за обмен на информация. 

 

Приложение: 

 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на 

задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани 

вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация; 

2. Таблица за постъпилите становища и предложения в резултат от 

публикуването на проекта на Интернет страницата на Министерството на 

финансите  и на Портала за обществени консултации; 

3. Таблица за постъпилите бележки и предложения от министерства и 

ведомства; 

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Финансова обосновка. 

 

 

 
                                                               М И Н И С Т Ъ Р:  

        ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 


