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Облекчаване на административната 

тежест за граждани и бизнес 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Положително е желанието с приемане на 

нова наредба да се цели и облекчаване на 

административната тежест за граждани и 

бизнес, но ще си позволя да направя още 3 

предложения в тази посока: 

1/ Образец 7, касаещ осигуряващите се 

лица по чл.40, ал.5 от ЗЗО да може да се 

подава във всеки офис на НАП, за да се 

спести време и проблеми на гражданите, 

които понякога подават въпросната 

декларация едва когато са в болница и там 

е установено, че са с прекъснати 

здравноосигурителни права. През 2020г. 

вече не би трябвало да е проблем за СУП 

на НАП, за да се създава необходимостта 

от ограничения за подаване в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

По т. 1 от предложението: 

Направеното предложение ще бъде 

взето предвид при последващи 

промени в наредбата. Следва да се 

отбележи, че наредбата дава 

възможност декларация обр. № 7 от 

наредбата да се подава по електронен 

път чрез използването на КЕП (№ 
1930 от регистъра на услугите) или 

ПИК на НАП (№ 2413 от регистъра 

на услугите).  

 

По т. 2 от предложението: 

Зачитането на осигурителен стаж със 

заплащане на осигурителни вноски 

от лицата по реда на чл. 9а от КСО не 

винаги е обвързано с пенсионно 

производство. В хипотезата на чл. 9а, 

ал. 1 от КСО, законодателят е 

предоставил възможност по своя 
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компетентната териториална дирекция. 

2/Образец 8, касаещ внасяне на 

осигурителни вноски по чл.9а от КСО да 

може да се подава по електронен път от 

компетентното териториално поделение 

на НОИ, след приемане от лицето на 

съответното Заявление за отпускане на 

пенсия.  Това ще спомогне отново за 

административното облекчаване 

на български граждани в пенсионна 

възраст, които са задължени да подават 

Заявление по чл.9а от КСО само пред ТП 

на НОИ по постоянен адрес и съответното 

ТД на НАП, което "дублиране" може да се 

избегне. 

3/ Всички декларации и заявления да 

могат да се подават до НАП през ССЕВ на 

ДАЕУ, където лицата се регистрират с 

издаден специализиран код, осигуряващ 

сигурност на идентификацията. 

  

Поздрави, 

Асен Михалков   

 

преценка, и когато намери за добре 

лицето да внесе осигурителни вноски 

за периодите на обучение, след 

завършване на висше или полувисше 

образование (за не повече от срока на 

обучение, предвиден по учебния 

план за завършената специалност) 

или за времето на докторантурата, 

определено в нормативен акт за 

лицата, придобили образователна и 

научна степен "доктор". В този 

смисъл, по своя преценка, преди 

внасянето на вноските лицето подава 

в НАП декларация обр. № 8. 

Задължителните осигурителни 

вноски се събират и администрират 

от НАП.  

Предложението за подаване от ТП на 

НОИ на декларация обр. № 8 в НАП, 

едва когато лицето е навършило 

изискуемата се възраст за 

пенсиониране е в явно противоречие 

с разпоредбите на кодекса. 

Ограничават се правата на 

осигурените лица и внесените 

осигурителни вноски по чл. 9а от 

КСО няма да се идентифицират като 

такива в данъчно-осигурителната 

сметка на лицето.   

 

По т. 3 от предложението: 

Производствата по деклариране и 
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предоставяне на документи в НАП се 

уреждат с ДОПК. В тази връзка и с 

оглед минимизиране на 

административната тежест на 

задължените лица в 

информационната система на НАП е 

създадена възможност повечето 

декларации и документи, 

включително по наредбата да се 

подават на електронен носител и по 

електронен път чрез използването на 

КЕП  или ПИК на НАП. Необходимо 

е да се отбележи, че в 

административното производство по 

деклариране, уредено с ДОПК е 

предвидена правна възможност 

декларацията да се подава и чрез 

упълномощено лице след 

удостоверяване на самоличност 

и/или представителна власт.  

Разширяването обхвата на 

разпоредбите на кодекса в 

подзаконов нормативен акт, какъвто 

е наредбата е в противоречие със 

Закона за нормативните актове.  

В допълнение следва да се има 

предвид, че при приемане на 

декларациите по реда на наредбата, 

същите подлежат на редица 

проверки, включително логически  

по отношение коректността на 

попълнените данни. За да се  
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осъществи приемането на 

декларации през ССЕВ на ДАЕУ на 

електронен носител или по 

електронен път ще изисква 

изразходване на значителен ресурс, 

което поставя под съмнение 

целесъобразността.      
 


