
ПРОЕКТ! 

 

МОТИВИ 

 

 към проект 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. 

 

  Предложеният проект 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 свързан  с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите 

промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са направени със Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.  

 С цел облекчаване на осигурителите с предложения проект на наредба се предлага 

удължаване с един месец на срока, в който може да се коригира подадената от осигурител 

декларация обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата 

по чл. 4,  ал. 1 и ал. 10 от КСО. След двумесечния срок декларацията се коригира с 

разрешение от Националната агенция за приходите. 

 С предложените промени се предлага в декларация обр. № 1 създаване на нов код за 

вид осигурени лица - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 

и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца работните дни или съответната 

продължителност на  работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, 

държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България. 

Предложението е с оглед коректното отчитане на положения труд от лицата, когато поради 

национални празници в приемащата държава работните дни през съответните месеци не 

съответстват на установените в Република България, или когато дневната продължителност 

на работната време е различна, от определената с Кодекса на труда. Изменението е 

свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно 

определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване.  

На основание чл. 5, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване наредбата се издава от 

министъра на финансите, съгласувано с управителя на Националния осигурителен 

институт.  

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 работни заплати, свързани с подаване на данните по чл. 5, ал. 

4, т. 1 и 2 от КСО, от осигурителите (работодателите), което евентуално ще бъде свързано с 

минимални разходи при някои от задължените по наредбата лица, както и софтуера на 

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

Националния осигурителен институт.  

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

Тъй като данните (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 2018 г., се предлага и 

наредбата да влезе в сила също от 1 януари 2018 г.  



Предложения проект на наредба е публикуван за срок от 30 дни на Интернет 

страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации 

съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове. 

 

  

 

 


