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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните 

обезщетения за безработица. 

 

 

 

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 

отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.  

Предложените промени в Наредбата са във връзка с последните изменения на 

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

С чл.3, ал.7 се предлага изплащането на паричното обезщетение за безработица да се 

възстановява от датата на новата регистрация в Агенцията по заетостта за оставащият към 

датата на прекратяване период, намален със закъснението, само ако същото е по 

неуважителни причини. Тази промяна е във връзка с изменението на чл. 54д, ал. 5 от 

Кодекса за социално осигуряване. 

С измененията в чл.6 от Наредбата, тя се привежда в съответствие с новоприетата 

разпоредба на чл.54ж, ал.2 от КСО,  в сила от 1 януари 2013 г., уреждаща изрично 

компетентността на длъжностното лице по чл.54ж, ал. 1 за отмяна на влязъл в сила 

индивидуален административен акт относно право на парично обезщетение за безработица 

при определени обстоятелства. 

С предложената нова редакция на чл.7, ал.5 от Наредбата се премахва ограничението 

от 1/6 от месечния размер, който се удържа, когато има задължение за възстановяване на 

неоснователно получено парично обезщетение за безработица. Това ограничение беше 

прието, когато обезщетението за безработица имаше гарантиран дневен минимален и 

максимален размер, утвърждаван ежегодно със Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване. От 1 януари 2011 г. размерът на дневното обезщетение е в размер 
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на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, 

върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” за 

последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, 

и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за 

безработица. Предложената промяна ще повиши и събираемостта на неоснователно 

получените парични обезщетения за безработица, тъй като удръжките ще бъдат в по-голям 

размер.  

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 отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица 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 отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица 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 отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР:      

 ТОТЮ МЛАДЕНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


