
 

МОТИВИ 

 

 към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за 

съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от 

работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите 

се лица 

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 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 е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на наредбата 

с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) направени със Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.  

Предвижда се разпоредбите на наредбата да се приведат в съответствие с чл. 23 от 

Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. 

изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (ЗТРРЮЛНЦ), като  се предлага 

навсякъде в наредбата думите „ЕИК на търговеца“ да бъдат заменени с „ЕИК по 

ЗТРРЮЛНЦ“.  

С цел минимизиране некоректно подаване на данни за осигурителен стаж е 

предложено декларация обр. № 1 с данни  за лицата, подлежащи на осигуряване по чл. 4, 

ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, да се подават след издадени задължителни предписания от НОИ, 

когато декларациите се отнасят за месеци и години преди предходната календарна година. 

Няма да се изискват задължителни предписания в случаите, когато в хода на проверка или 

ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена 

или не е следвало да бъде подадена. 

В декларация обр. № 1 и в указанията за попълването ѝ се предлагат следните 

промени: 

- отпадат полетата на т. 32 - лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и          

т. 33 - лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за 

застраховки "Живот"; 

- наименованията на т. 16.2 и т. 16.3 от декларация обр. №1 се синхронизират с 

разпоредбите на КСО, и стават: „дни във временна неработоспособност и/или дни с право 

на обезщетение по чл. 53в от КСО“, и съответно „дни за отглеждане на дете“. 

- създаване на нова т. 16.5 - дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж. В 

тази точка в две позиции ще се попълват дните в неплатен отпуск, който се зачита за 

осигурителен стаж (до 30 работни дни за една календарна година), като не се включват в 

дните, посочени в т. 16.4 от декларацията. Предложението е с оглед точно отчитане на тези 

дни в неплатен отпуск при зачитане на осигурителния стаж на осигуреното лице. 

В декларация обр. № 3 се предлага лицата, които подлежат на здравно осигуряване 

по реда на чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, да се обособят с отделен 

код за вид осигурено лице - 58 - за лица в производство за предоставяне статут на бежанец 

или право на убежище. Предложението е с цел коректно определяне на периодите, през 

които лицата подлежат на здравно осигуряване на посоченото основание, включително при 

прекъсване и възобновяване на здравното осигуряване. В този аспект същите лица се 

изключват от лицата обхванати от код 53.  

На следващо място с предложените промени се предлага изпълнение на мерките, 

заложени в Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административно обслужване и с оглед оптимизиране процеса 



на подаване и приемане на декларации и заявления по реда на наредбата. В този смисъл при 

подаване на декларациите с протокол (приложение № 5 към чл. 6, ал. 7) и заявлението по 

чл. 2а от наредбата не се поставя печат на задълженото лице. 

 Предложените изменения и допълнения имат за цел привеждане 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 в съответствие с промените в КСО и ЗТРРЮЛНЦ. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

 Във връзка с предложените промени ще бъде необходимо незначително 

актуализиране на програмните продукти за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, 

свързани с дните в осигуряване и осигурителния доход на осигурените лица, както и 

софтуера на Националната агенция за приходите за прием и обработка на тези данни, и 

софтуера на НОИ. Финансовите средства, необходими за актуализиране на програмните 

продукти на Националната агенция за приходите, са в рамките на средствата, предвидени в 

бюджета на агенцията. 

 Тъй като въпросните данни (по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО) се използват за определяне 

правото и изплащане на помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване и 

измененията и допълненията в КСО влизат в сила от 1 януари 2019 г. се предлага и 

наредбата да влезе в сила от същата дата.  

Предложените промени в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за 

бюджета на Национална агенция за приходите.  

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

Предложеният проект на наредба е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно чл. 26 от 

Закона за нормативните актове. 

 


