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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на 

самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в 

чужбина и морските лица. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 

обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в 

чужбина и морските лица.  

Предложените промени в Наредбата са във връзка с последните изменения на 

Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2013 г.  

С изменението на чл.1, ал.6 от Наредбата изрично се определя датата, от която 

възниква задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се 

осигуряват по свое желание.  

Аналогични са и промените в чл.16 и чл.17 от Наредбата, определящи дата на 

възникване на задължението за осигуряване на лицата, които се осигуряват чрез посредник, 

който ги е изпратил на работа в чужбина или чрез държавен орган, със съгласието на който 

работят в международни органи и организации.  

С предложените промени се ограничава възможността за внасяне на осигурителни 

вноски за минало време с цел ползване на осигурителни права. 

Промените в чл. 2, 3, 13, 17б, 18 и чл. 20, ал.4 от Наредбата произтичат от 

регламентирания от 1 януари 2013 г. нов краен срок за внасяне на осигурителните вноски - 

25-то число на месеца следващ този, за който се отнасят. 

С новия §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се въвежда 

преклузивен срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди от лицата, 
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изпратени на работа чрез посредник в чужбина или със съгласието на български държавен 

орган в международни органи и организации, ако те са направили писмено искане за това. 

Приемането на предложения проект на постановление не налага разходването на 

допълнителни финансови средства и не оказва пряко или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

Приемането на предложения проект на Постановление на Министерския съвет не 

налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като с 

материята, която регламентира акта, не се хармонизират актове на Европейския съюз. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските 

граждани на работа в чужбина и морските лица е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските 

граждани на работа в чужбина и морските лица е обсъден в Националния съвет за 

тристранно сътрудничество и е обсъден и приет от Надзорния съвет на Националния 

осигурителен институт. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският 

съвет да приеме Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските 

граждани на работа в чужбина и морските лица. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР:      

 ТОТЮ МЛАДЕНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


