Предложения за изменения и допълнения на
закони в област социална политика –
§ 19.5 на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 17. Кодекс за социално осигуряване
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 40. (1) Осигурените лица за общо заболяване няма промени
и майчинство имат право на парично
обезщетение вместо възнаграждение за времето
на отпуск поради временна неработоспособност
и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6
месеца осигурителен стаж като осигурени за
този риск. Изискването за 6 месеца
осигурителен стаж не се отнася за лицата,
ненавършили 18-годишна възраст.
(2) Осигурените лица за трудова злополука и
професионална болест имат право на парично
обезщетение за трудова злополука или
професионална болест, както и на обезщетение
при трудоустрояване в тези случаи независимо
от продължителността на осигурителния стаж.
(3) Паричните обезщетения за временна
неработоспособност, трудоустрояване,
бременност и раждане и за отглеждане на малко
дете и помощите от държавното обществено
осигуряване се изчисляват и изплащат от
Националния осигурителен институт на
осигурените лица по декларирана от тях лична
банкова сметка. Ако лицето няма право на
обезщетение или помощ, длъжностното лице, на
което е възложено ръководството по
изплащането на обезщетенията и помощите или
друго длъжностно лице, определено от
ръководителя на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт, издава
разпореждане за отказ. Разпореждането се
отменя, ако в давностния срок по чл. 115, ал. 2
лицето или осигурителят представят нови или
допълнителни доказателства, установяващи
правото на обезщетение или помощ.

(3) Паричните обезщетения за временна
неработоспособност, трудоустрояване,
бременност и раждане и за отглеждане на малко
дете и помощите от държавното обществено
осигуряване се изчисляват и изплащат от
Националния осигурителен институт на
осигурените лица по декларирана от тях лична
банкова сметка. Ако лицето няма право на
обезщетение или помощ, длъжностното лице, на
което е възложено ръководството по
изплащането на обезщетенията и помощите или
друго длъжностно лице, определено от
ръководителя на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт, издава
мотивирано разпореждане за отказ.
Разпореждането се отменя, ако в давностния
срок по чл. 115, ал. 2 лицето или осигурителят
представят нови или допълнителни
доказателства, установяващи правото на
обезщетение или помощ.

(4) Длъжностното лице по ал. 3 издава
разпореждане за спиране на производството по
отпускането или изплащането на обезщетенията
за временна неработоспособност, трудова
злополука или професионална болест,
трудоустрояване, бременност и раждане и
отглеждане на дете, когато:
1. са обжалвани актове на органите на
медицинската експертиза;

(4) Длъжностното лице по ал. 3 издава
мотивирано разпореждане за спиране на
производството по отпускането или
изплащането на обезщетенията за временна
неработоспособност, трудова злополука или
професионална болест, трудоустрояване,
бременност и раждане и отглеждане на дете,
когато:
1. са обжалвани актове на органите на
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Съществуващ текст
2. са представени доказателства, които могат да
доведат до издаване на разпореждане за отказ
или прекратяване изплащането на
обезщетението;
3. не са предоставени данни за издадените
болнични листове и решенията по обжалването
им в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12.

Предложение за промяна
медицинската експертиза;
2. са представени доказателства, които могат да
доведат до издаване на разпореждане за отказ
или прекратяване изплащането на
обезщетението;
3. не са предоставени данни за издадените
болнични листове и решенията по обжалването
им в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12.

(5) Осигурителят изплаща на осигуреното лице
за първите три работни дни от временната
неработоспособност 70 на сто от
среднодневното брутно възнаграждение за
месеца, в който е настъпила временната
неработоспособност, но не по-малко от 70 на
сто от среднодневното уговорено
възнаграждение.
(6) (отм.).
(7) Паричните обезщетения за временна
неработоспособност се възстановяват от лицата
за периода, за който им е отпусната пенсия за
инвалидност за същото заболяване, с
изключение на случаите, когато болничният
лист е издаден при обективни данни за
обостряне на състоянието, както и с
интервенции, свързани с лечение на хроничното
заболяване.

няма промени

Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното
обезщетение за безработица се спира за
периода, през който лицето получава
обезщетение за временна неработоспособност
или обезщетение за оставане без работа на
основание нормативен акт.
(2) Безработният е длъжен да декларира пред
съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт
настъпването и отпадането на обстоятелствата
по ал. 1 в срок до 7 работни дни.
(3) Изплащането се възобновява от деня на
отпадане на основанието за спиране за
оставащия към датата на спиране период.
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(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с
разпореждане производството по отпускането
или изплащането на обезщетението за
безработица, когато има данни, които могат да
доведат до издаване на разпореждане за отказ
или прекратяване изплащането на
обезщетението и/или е необходимо изясняване
на осигурителен стаж и/или осигурителен доход
при прилагане на разпоредбите на
международен договор, по който Република
България е страна, или на европейските

(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с
мотивирано разпореждане производството по
отпускането или изплащането на обезщетението
за безработица, когато има данни, които могат
да доведат до издаване на разпореждане за отказ
или прекратяване изплащането на
обезщетението и/или е необходимо изясняване
на осигурителен стаж и/или осигурителен доход
при прилагане на разпоредбите на
международен договор, по който Република
България е страна, или на европейските
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регламенти за координация на системите за
социална сигурност.

Предложение за промяна
регламенти за координация на системите за
социална сигурност.

Чл. 54е. (1) Изплатените парични обезщетения
за безработица се възстановяват от лицата за
периода на полученото обезщетение за оставане
без работа поради незаконно уволнение,
определено съгласно нормативен акт.
(2) В 7-дневен срок от изплащане на
обезщетението за оставане без работа поради
незаконно уволнение осигурителят е длъжен да
представи копия от съдебното решение и
платежните документи в съответното
териториално поделение на Националния
осигурителен институт.
(3) Изплатените парични обезщетения за
безработица се възстановяват от лицата за
периода, за който им е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст в Република
България, или пенсия за старост в друга
държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст
в намален размер по чл. 68а или професионална
пенсия по чл. 168, и за периода, през който са
получавали парично обезщетение за временна
неработоспособност, за бременност и раждане
или обезщетение за оставане без работа,
определено съгласно нормативен акт.
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(4) За възстановяване на сумите по ал. 1 и 3
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на осигуряването за безработица
в териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, или друго длъжностно
лице, определено от ръководителя на
поделението, издава разпореждане, което
подлежи на принудително изпълнение по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) За възстановяване на сумите по ал. 1 и 3
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на осигуряването за безработица
в териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, или друго длъжностно
лице, определено от ръководителя на
поделението, издава мотивирано разпореждане,
което подлежи на принудително изпълнение по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.

(5) (отм.).
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Чл. 54ж. (1) Паричните обезщетения за
безработица се отпускат, изменят, отказват,
спират, прекратяват, възобновяват и
възстановяват с разпореждане на длъжностното
лице, на което е възложено ръководството на
осигуряването за безработица или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на териториалното поделение на Националния
осигурителен институт.

Чл. 54ж. (1) Паричните обезщетения за
безработица се отпускат, изменят, отказват,
спират, прекратяват, възобновяват и
възстановяват с мотивирано разпореждане на
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на осигуряването за безработица
или друго длъжностно лице, определено от
ръководителя на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт.

(2) Влязлото в сила разпореждане по ал. 1 може
да се измени или отмени от органа, който го е
издал, когато:

няма промени

3 от 50

Съществуващ текст
1. са представени нови документи или
доказателства, които имат значение за
определяне правото, размера и периода на
паричното обезщетение за безработица;
2. паричното обезщетение за безработица е
неправилно отпуснато или неправилно е
отказано отпускането му.

Предложение за промяна

(3) Длъжностното лице по ал. 1 издава
разпореждане за възстановяване на
неоснователно изплатените обезщетения за
безработица. Дължимите суми по
разпорежданията могат да се прихващат от
вземания на лицата от държавното обществено
осигуряване по реда на чл. 114, ал. 5 и подлежат
на принудително изпълнение по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Длъжностното лице по ал. 1 издава
мотивирано разпореждане за възстановяване на
неоснователно изплатените обезщетения за
безработица. Дължимите суми по
разпорежданията могат да се прихващат от
вземания на лицата от държавното обществено
осигуряване по реда на чл. 114, ал. 5 и подлежат
на принудително изпълнение по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) Паричните обезщетения за безработица се
изплащат от Националния осигурителен
институт на лицата по декларирана от тях лична
банкова сметка.
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Чл. 60. (1) Длъжностното лице, определено от
ръководителя на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт, въз
основа на документите в досието и данните в
информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в
14-дневен срок от декларирането издава
разпореждане за приемане или за неприемане на
злополуката за трудова.

Чл. 60. (1) Длъжностното лице, определено от
ръководителя на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт, въз
основа на документите в досието и данните в
информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в
14-дневен срок от декларирането издава
мотивирано разпореждане за приемане или за
неприемане на злополуката за трудова.

(2) При декларирана злополука по повод на
нетравматично увреждане разпореждането по
ал. 1 се издава въз основа на решението на
органите, осъществяващи експертизата на
работоспособността.
(3) Разпореждането се изпраща на осигурения и
на осигурителя/предприятието ползвател.
(4) Разпореждането подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица по реда на чл. 117.

няма промени

Чл. 95. (1) Пенсията се спира:
1. по искане на лицето;
2. (отм.);
3. когато пенсионерът не е получавал пенсията
си повече от 6 месеца;
4. когато не се следва изплащането й на
основание чл. 101 и е по-неблагоприятната по
размер;
5. когато пенсионерът не спазва предписанията
на органите на експертизата на
работоспособността по отношение на
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противопоказаните условия на труд.

Предложение за промяна

(2) Длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на пенсионното осигуряване в
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, може да издаде
разпореждане за спиране на пенсията, когато са
представени доказателства за обстоятелства,
които могат да доведат до нейното прекратяване
съгласно чл. 96, ал. 1. Разпореждането се издава
в 14-дневен срок от представяне на
доказателствата. Ако се установи, че няма
основание за прекратяване на пенсията, тя се
възобновява от датата на спирането.

(2) Длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на пенсионното осигуряване в
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, може да издаде
мотивирано разпореждане за спиране на
пенсията, когато са представени доказателства
за обстоятелства, които могат да доведат до
нейното прекратяване съгласно чл. 96, ал. 1.
Разпореждането се издава в 14-дневен срок от
представяне на доказателствата. Ако се
установи, че няма основание за прекратяване на
пенсията, тя се възобновява от датата на
спирането.

Чл. 98. (1) Пенсиите и добавките към тях се
отпускат, изменят, осъвременяват, спират,
възобновяват, прекратяват и възстановяват с
разпореждане, издадено от:
1. длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на пенсионното осигуряване в
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, или други длъжностни
лица, определени от ръководителя на
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт;
2. длъжностното лице в Националния
осигурителен институт, на което е възложено
ръководството на дейността по отпускане и
изплащане на пенсиите по международни
договори и европейски регламенти за
координация на системите за социална
сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина,
или други длъжностни лица, определени от
управителя на Националния осигурителен
институт.

Чл. 98. (1) Пенсиите и добавките към тях се
отпускат, изменят, осъвременяват, спират,
възобновяват, прекратяват и възстановяват с
мотивирано разпореждане, издадено от:
1. длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на пенсионното осигуряване в
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, или други длъжностни
лица, определени от ръководителя на
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт;
2. длъжностното лице в Националния
осигурителен институт, на което е възложено
ръководството на дейността по отпускане и
изплащане на пенсиите по международни
договори и европейски регламенти за
координация на системите за социална
сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина,
или други длъжностни лица, определени от
управителя на Националния осигурителен
институт.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават
разпореждания и за възстановяване на
неоснователно изплатените суми за пенсии.
Дължимите суми по разпорежданията се
събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл.
114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5
способи.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават
мотивирани разпореждания и за възстановяване
на неоснователно изплатените суми за пенсии.
Дължимите суми по разпорежданията се
събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл.
114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5
способи.

(3) Явните фактически грешки в
разпорежданията по ал. 1 и 2 се поправят от
органа, който ги е постановил. Поправката има
действие от деня на отпускането, изменянето,
осъвременяването, спирането, възобновяването,
прекратяването или възстановяването на
пенсията.
(4) Разпорежданията по ал. 1 за пенсиите за
инвалидност и за добавката за чужда помощ се
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издават въз основа на решение на медицинска
комисия към териториалното поделение на
Националния осигурителен институт.
Медицинската комисия се състои от
председател и двама членове, които се
определят от ръководителя на териториалното
поделение на Националния осигурителен
институт.
(5) Решенията на медицинската комисия се
издават в 14-дневен срок от получаване от
регионалните картотеки на медицинските
експертизи на експертните решения с
определена 50 и над 50 на сто трайно намалена
работоспособност след разглеждане на
медицинската документация, удостоверяваща
настоящото здравно състояние на лицето,
решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне
размера на трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане,
причинната връзка, датата на инвалидизиране,
срока на инвалидността и на чуждата помощ.
(6) В случай че медицинската комисия реши, че
експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК са
неправилно издадени, председателят й подава
жалба срещу решенията на органите на
медицинската експертиза в 14-дневен срок от
деня на получаването им в съответното
териториално поделение на НОИ. Жалбата
срещу решенията на ТЕЛК се подава пред
НЕЛК, а срещу решенията на НЕЛК - пред
съответния административен съд, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Ако решението на ТЕЛК и НЕЛК е
обжалвано от председателя на медицинската
комисия или по реда на чл. 112 от Закона за
здравето, до влизането в сила на решението на
НЕЛК, съответно на съда по обжалваното
решение на органите на медицинската
експертиза, се отпуска, възобновява и
възстановява пенсия за инвалидност в размер на
социалната пенсия за старост.
(8) След влизането в сила на решението по ал. 7
пенсията се определя в действителен размер от
датата на придобиване на правото, съответно от
датата, от която е възобновена или
възстановена, ако на лицето е определен
процент трайно намалена работоспособност 50
и над 50 на сто, а социалната пенсия за
инвалидност се определя в размера по чл. 90а,
ал. 2 при определен процент трайно намалена
работоспособност повече от 71 на сто.
(9) Към пенсията по ал. 7 не се изплащат
добавки по този кодекс и други нормативни
актове.
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Съществуващ текст
(10) Пенсията по ал. 7 не може да се получава
заедно с друга пенсия.

Предложение за промяна

Чл. 110. (1) Контролните органи на
Националния осигурителен институт съставят
на физическите лица, на юридическите лица
и/или на осигурителите ревизионни актове за
начет:
1. за причинените от тях щети на държавното
обществено осигуряване от неправилно
извършени осигурителни разходи, включително
от неправилно удостоверяване на осигурителен
стаж или осигурителен доход и от актове на
медицинската експертиза, които са отменени,
поради нарушаване на нормативните
разпоредби при издаването им;
2. (отм.);
3. (отм.);
4. (отм.);
5. (отм.).
(2) По съставените актове за начет отговорните
лица могат да направят възражения в 7-дневен
срок от връчването им. Контролният орган се
произнася по възражението с мотивирано
заключение.

няма промени

(3) За събиране на сумите по ревизионните
актове за начет длъжностното лице, на което е
възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено
осигуряване в съответното поделение на
Националния осигурителен институт, или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на поделението, издава разпореждания.
Разпорежданията се издават в 14-дневен срок
след изтичането на срока по ал. 2.
Разпорежданията подлежат на доброволно
изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.

(3) За събиране на сумите по ревизионните
актове за начет длъжностното лице, на което е
възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено
осигуряване в съответното поделение на
Националния осигурителен институт, или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на поделението, издава мотивирани
разпореждания. Разпорежданията се издават в
14-дневен срок след изтичането на срока по ал.
2. Разпорежданията подлежат на доброволно
изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.

(4) Разпорежданията, актовете за начет и
задължителните предписания се връчват лично
срещу подпис на отговорните лица или по
пощата с обратна разписка. Ако лицето не бъде
намерено на адреса по търговска регистрация,
на постоянния му адрес, или по месторабота,
връчването се извършва чрез поставяне на
съобщение за съставянето на документа,
подлежащ на връчване, на определено за целта
място в териториалното поделение на
Националния осигурителен институт, Интернет
страницата на Националния осигурителен
институт или в общината или кметството. В
този случай разпорежданията, актовете за начет
и задължителните предписания се смятат за

няма промени
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връчени след изтичане на 7-дневен срок от
поставянето на съобщението.
(5) Сумите по разпореждания, които не са
изплатени доброволно, се събират чрез:
1. запор в банките по сметките на длъжниците и
на свързани с тях лица за вземания на
държавното обществено осигуряване;
2. изпълнение върху движимите или
недвижимите вещи на длъжниците и вземанията
им към трети лица;
3. изпълнение върху суми, възстановени от
орган на Националната агенция за приходите по
запорирана сметка на длъжника;
4. (отм.);
(6) Запор по сметките на длъжниците на
държавното обществено осигуряване се
извършва чрез изпращане на запорно съобщение
от ръководителя на териториалното поделение
на Националния осигурителен институт до
банките, които превеждат незабавно дължимите
суми по сметка на държавното обществено
осигуряване. Запорът, наложен по сметката на
длъжника в банката, има действие по отношение
на всичките й клонове. Запорът се счита
наложен от часа на съответната дата, когато е
получено запорното съобщение в банката. В
случай, че по сметката на длъжника няма
достатъчно средства, банката уведомява в 7дневен срок териториалното поделение на
Националния осигурителен институт за
причините, поради които не е изпълнен запорът.

Предложение за промяна

(7) Който изплати на длъжника вземания, върху
които е наложен запор по този кодекс, отговаря
солидарно с него за изплатените суми, до
размера на задължението, заедно с лихвата по
чл. 113 след плащането. Когато изплащането е
извършено от юридическо лице или
неперсонифицирано дружество, заедно с него
отговаря солидарно управителят или членовете
на управителния орган, или управляващ
съдружник, които са допуснали изплащането.
Органите по ал. 3 издават разпореждания за
събиране на сумите, като могат да наложат и
обезпечителни мерки.

(7) Който изплати на длъжника вземания, върху
които е наложен запор по този кодекс, отговаря
солидарно с него за изплатените суми, до
размера на задължението, заедно с лихвата по
чл. 113 след плащането. Когато изплащането е
извършено от юридическо лице или
неперсонифицирано дружество, заедно с него
отговаря солидарно управителят или членовете
на управителния орган, или управляващ
съдружник, които са допуснали изплащането.
Органите по ал. 3 издават мотивирани
разпореждания за събиране на сумите, като
могат да наложат и обезпечителни мерки.

(8) Органът, наложил запора, може с
мотивирано решение да разреши определена
част от постъпилите или постъпващите суми по
сметка на длъжника да се оставят в негово
разпореждане. Решението и отказът за издаване
на разрешение не подлежат на обжалване.
(9) Вземанията на държавното обществено
осигуряване от неправилно извършени
осигурителни разходи се погасяват в следната
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последователност: главница, лихви и разноски.
Забранява се цесията на вземанията на
държавното обществено осигуряване от
неправилно извършени осигурителни разходи.
(10) Събирането на вземанията чрез изпълнение
върху движимите или недвижимите вещи на
длъжника и вземанията към трети лица се
извършва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Искането до публичния
изпълнител се прави от ръководителя на
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт.
(11) (отм.).
(12) (отм.).

Предложение за промяна

Чл. 114. (1) Недобросъвестно получените суми
за осигурителни плащания се възстановяват от
лицата, които са ги получили, заедно с лихвата
по чл. 113.
(2) Добросъвестно получените суми за
осигурителни плащания не подлежат на
възстановяване от осигурените лица с
изключение на следните случаи, в които
възстановяването на сумите е без лихва до
изтичането на срока за доброволно изпълнение:
1. по чл. 40, ал. 7, чл. 54е и чл. 54м, ал. 2, т. 2;
2. когато след изплащането им са представени
нови документи или данни, които имат значение
за определяне на правото, размера и срока на
изплащане;
3. на изменение или прекратяване на
обезщетение или пенсия в резултат на получени
доказателства при прилагане разпоредбите на
международен договор, по който Република
България е страна, или на европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност.
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(3) За възстановяване на сумите по ал. 1 и 2
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на контрола по разходите на
държавното обществено осигуряване в
съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт, или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на поделението, издава разпореждане, което
подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен
срок от връчването му. В тези случаи не се
съставя ревизионен акт за начет по чл. 110, ал.
1. Разпорежданията се връчват на лицата по
реда на чл. 110, ал. 4.

(3) За възстановяване на сумите по ал. 1 и 2
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на контрола по разходите на
държавното обществено осигуряване в
съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт, или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на поделението, издава мотивирано
разпореждане, което подлежи на доброволно
изпълнение в 14-дневен срок от връчването му.
В тези случаи не се съставя ревизионен акт за
начет по чл. 110, ал. 1. Разпорежданията се
връчват на лицата по реда на чл. 110, ал. 4.

(4) Суми за пенсии и парични обезщетения,
неоснователно изплатени за периоди след

(4) Суми за пенсии и парични обезщетения,
неоснователно изплатени за периоди след
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смъртта на правоимащото лице, се събират от
лицето, което ги е получило, или солидарно от
наследниците. За събиране на сумите
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на контрола по разходите на
държавното обществено осигуряване в
съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на поделението, издава разпореждане, което се
връчва по реда на чл. 110, ал. 4.
Разпорежданията подлежат на доброволно
изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.

Предложение за промяна
смъртта на правоимащото лице, се събират от
лицето, което ги е получило, или солидарно от
наследниците. За събиране на сумите
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на контрола по разходите на
държавното обществено осигуряване в
съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на поделението, издава мотивирано
разпореждане, което се връчва по реда на чл.
110, ал. 4. Разпорежданията подлежат на
доброволно изпълнение в 14-дневен срок от
връчването им.

(5) Дължимите суми по разпореждания, които
не са погасени доброволно в срока по ал. 3,
подлежат на принудително изпълнение по реда
на чл. 110, ал. 5, т. 1 от този кодекс или по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
или чрез прихващане от изискуеми вземания на
осигурения от държавното обществено
осигуряване. Прихващането се извършва с
разпореждане на длъжностното лице, на което е
възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено
осигуряване в съответното териториално
поделение на Националния осигурителен
институт, или на друго длъжностно лице,
определено от ръководителя на поделението.
(6) Споровете за добросъвестност се решават по
реда на глава осма с решение на ръководителя
на териториалното поделение на НОИ.

няма промени

Чл. 115. (1) Вземанията на Националния
осигурителен институт за неправилно
извършвани осигурителни плащания,
неоснователно изплатени парични обезщетения
и надвзети пенсии и лихвите върху тях се
погасяват с изтичане на петгодишен давностен
срок, считано от 1 януари на годината, следваща
годината, за която се отнасят. С изтичане на
десетгодишен давностен срок, считано от 1
януари на годината, следваща годината, за която
се отнасят, се погасяват всички вземания,
независимо от спирането или прекъсването на
давността, освен в случаите, когато
задължението е разсрочено или изпълнението е
спряно по искане на длъжника.

няма промени

(2) Дължимите от държавното обществено
осигуряване вземания се погасяват с изтичане
на тригодишна давност, считано от 1 януари на
годината, следваща годината за която се
отнасят. Длъжностното лице, на което е

(2) Дължимите от държавното обществено
осигуряване вземания се погасяват с изтичане
на тригодишна давност, считано от 1 януари на
годината, следваща годината за която се
отнасят. Длъжностното лице, на което е
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възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено
осигуряване в съответното поделение на
Националния осигурителен институт, издава
разпореждане по искането за възстановяване на
суми. Разпореждането подлежи на обжалване по
реда на чл. 117.

Предложение за промяна
възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено
осигуряване в съответното поделение на
Националния осигурителен институт, издава
мотивирано разпореждане по искането за
възстановяване на суми. Разпореждането
подлежи на обжалване по реда на чл. 117.

(3) Давността се прекъсва:
1. с влизането в сила на разпореждането за
установяване на вземането;
2. (отм.);
3. с предприемане на действия по принудително
изпълнение.
(4) От прекъсването на давността започва да
тече нова давност.
(5) Давността спира да тече:
1. при обжалване – докато продължава спорът
относно вземането;
2. когато е образувано друго административно
или съдебно производство, от което зависи
издаването на разпореждане или отпускане на
парично обезщетение или помощ по този
кодекс.

няма промени

Чл. 121д. (1) Членовете на управителния и на
надзорния съвет на пенсионноосигурителното
дружество или на съвета на директорите,
другите лица, оправомощени да го управляват
или представляват, както и лицата на друга
ръководна длъжност в дружеството трябва да
отговарят на следните изисквания за
квалификация и надеждност:
1. да притежават професионална квалификация,
знания и опит, адекватни за стабилното и
благоразумно управление на дружеството
(квалификация);
2. да имат добра репутация и да са почтени
(надеждност).
(2) Членовете на управителния и на контролния
орган на пенсионноосигурителното дружество
трябва колективно да притежават необходимата
квалификация във всички относими области на
дейността.
(3) Пенсионноосигурителното дружество се
управлява и представлява заедно поне от двама
изпълнителни директори или от изпълнителен
директор и прокурист. Те не могат да възлагат
цялостното управление и представителство на
пенсионноосигурителното дружество на един от
тях, но могат да упълномощават трети лица за
извършване на отделни действия.

няма промени
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(4) Управителният и контролният орган на
пенсионноосигурителното дружество приемат и
прилагат правила и процедури, с които да
гарантират, че лицата по ал. 1 по всяко време
отговарят на изискванията за квалификация и
надеждност.
(5) Член на управителния съвет, на съвета на
директорите или прокурист на
пенсионноосигурителното дружество може да е
само дееспособно физическо лице, което:
1. има висше образование с придобита
образователно-квалификационна степен не пониска от "магистър", по специалност,
подходяща за управление на дружеството;
2. притежава професионален опит съгласно ал.
6;
3. не е осъждано за умишлени престъпления от
общ характер, както и за престъпления по
непредпазливост против собствеността и против
стопанството, извършени в Република България
или в чужбина, освен ако е реабилитирано;
4. не е лишено от правото да заема
материалноотговорна длъжност;
5. през последните три години преди
определената от съда начална дата на
неплатежоспособността не е било член на
управителен или контролен орган или
неограничено отговорен съдружник в
дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
6. не се намира в производство за обявяване в
несъстоятелност и не е невъзстановен в правата
си несъстоятелен длъжник;
7. през последната една година преди акта на
съответния компетентен орган не е било член на
управителен или контролен орган, неограничено
отговорен съдружник или прокурист в
дружество, на което е бил отнет лиценз за
извършване на дейност, подлежаща на
лицензионен режим, освен в случаите, когато
лицензът е бил отнет по искане на дружеството,
както и ако актът за отнемане на издадения
лиценз е бил отменен по съответния ред;
8. не е било освобождавано от управителен или
от контролен орган на търговско дружество или
като прокурист въз основа на приложена
принудителна административна мярка освен в
случаите, когато актът на компетентния орган е
бил отменен по съответния ред;
9. не е съпруг или роднина по права или по
съребрена линия до четвърта степен
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включително, или по сватовство до трета степен
включително, с друг член на управителен или на
контролен орган на дружеството и не се намира
във фактическо съжителство с такъв член;
10. не е член на управителен или на контролен
орган на друго пенсионноосигурително
дружество, осъществяващо дейност в страната;
11. не са му налагани административни
наказания през последните три години за
системни нарушения на този кодекс, на другите
закони, регламентиращи небанковия финансов
сектор, на Закона за кредитните институции и
на актовете по прилагането им или на
съответното законодателство на друга държава
членка;
12. не дава основание за съмнение относно
неговата надеждност и пригодност и за което не
е налице конфликт на интереси въз основа на
събраните за него данни.
(6) Професионален опит по смисъла на ал. 5, т. 2
е налице, когато лицето общо не по-малко от 5
години е:
1. заемало ръководна длъжност във:
а) пенсионноосигурително дружество;
б) управляващо дружество;
в) застраховател;
г) презастраховател;
д) банка;
е) друго предприятие от финансовия сектор,
което управлява активи, съизмерими с активите,
управлявани от пенсионноосигурителното
дружество;
2. заемало длъжност в управителен или в
контролен орган на предприятие от
нефинансовия сектор, чиито активи са
съизмерими с активите, управлявани от
пенсионноосигурителното дружество;
3. работило на ръководна длъжност в държавни
институции или в други публичноправни
субекти, чиито основни функции включват
управление или контрол на държавни или
международни публични финансови активи или
управление, контрол или инвестиране на
парични средства по фондове, създадени с
нормативен акт, при положение че
задълженията му са били свързани с тази
дейност на съответните институции и субекти и
управляваните, контролираните или
инвестираните от тях активи са съизмерими с
активите, управлявани от
пенсионноосигурителното дружество;
4. работило на ръководна длъжност в държавни
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институции, които осъществяват дейност в
сферата на социалното осигуряване и във
финансите или в надзора върху тях.
(7) Член на контролния орган на
пенсионноосигурително дружество може да е:
1. дееспособно физическо лице, което отговаря
на изискванията на ал. 5, т. 1 и 3 – 12, или
2. юридическо лице, което съответно отговаря
на изискванията по ал. 5, т. 5 – 8 и 10 – 12.
(8) Представителят на юридическо лице – член
на контролния орган на
пенсионноосигурителното дружество, трябва да
отговаря на изискванията по ал. 7, т. 1.
(9) Не може да е член на управителен или на
контролен орган, представител на юридическо
лице в контролен орган или прокурист на
пенсионноосигурителното дружество:
1. лице по чл. 123в, ал. 1, с което дружеството
има договорни отношения;
2. банка-попечител, с която дружеството е
сключило договор за попечителски услуги;
3. лице, намиращо се в тесни връзки с лице по т.
1 или 2;
4. съдружник, акционер, член на управителен
или на контролен орган на лице по т. 1 или 2.

Предложение за промяна

(10) Лицата по ал. 5 и 7 преди избирането им от
компетентния орган на дружеството, а лицата по
ал. 8 – преди определянето им от съответното
юридическо лице, подлежат на одобряване от
комисията. За получаване на одобрение те
подават заявление по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец, към което
прилагат следните документи:
1. за лицата по ал. 5:
а) диплома за висше образование;
б) документи, удостоверяващи професионалния
им опит;
в) документ, удостоверяващ липсата на
осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;
г) декларация по образец, утвърден от
заместник-председателя на комисията, за
обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
2. за лицата по ал. 7, т. 1 и ал. 8:
а) диплома за висше образование;
б) документ, удостоверяващ липсата на
осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;
в) декларация по образец, утвърден от
заместник-председателя на комисията, за
обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
3. за лицата по ал. 7, т. 2 – декларация по

(10) Лицата по ал. 5 и 7 преди избирането им от
компетентния орган на дружеството, а лицата по
ал. 8 – преди определянето им от съответното
юридическо лице, подлежат на одобряване от
комисията. За получаване на одобрение те
подават заявление по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец, което
съдържакъм което прилагат следните
документи:
1. за лицата по ал. 5:
а) номер, дата и издател на диплома за
придобито в Република България образование
или номер, дата и издател на документ за
признаване на придобито в чужбина
образование, а ако образованието е придобито в
чужбина и не е признато в Република България
се прилага документ за придобиването
му;диплома за висше образование;
б) документи, удостоверяващи професионалния
им опит;
в) документ, удостоверяващ липсата на
осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;
г) декларация по образец, утвърден от
заместник-председателя на комисията, за
обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
2. за лицата по ал. 7, т. 1 и ал. 8:
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образец, утвърден от заместник-председателя на
комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 5 – 8,
10 и 11 и ал. 9.

Предложение за промяна
а) номер, дата и издател на диплома за
придобито в Република България образование
или номер, дата и издател на документ за
признаване на придобито в чужбина
образование, а ако образованието е придобито в
чужбина и не е признато в Република България
се прилага документ за придобиването
мудиплома за висше образование;
б) документ, удостоверяващ липсата на
осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;
в) декларация по образец, утвърден от
заместник-председателя на комисията, за
обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
3. за лицата по ал. 7, т. 2 – декларация по
образец, утвърден от заместник-председателя на
комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 5 – 8,
10 и 11 и ал. 9.

(11) Обстоятелството по ал. 5, т. 3 се установява
служебно, когато заявителят е български
гражданин. Когато заявителят не е български
гражданин, липсата на осъждане се
удостоверява със свидетелство за съдимост,
издадено от държавата, на която лицето е
гражданин. Когато тази държава не издава
свидетелство за съдимост, то може да бъде
заменено от аналогичен документ, доказващ
съответствие с това изискване, издаден от
компетентен съдебен или административен
орган в тази държава или в Република България.
Когато не се издава и аналогичен документ,
лицето може да представи клетвена декларация,
а в държави, в които такава не е предвидена –
официална декларация, направена от лицето
пред компетентен съдебен или административен
орган или нотариус в съответната държава.
Такъв орган или нотариус издава
удостоверение, потвърждаващо истинността на
клетвената декларация или на официалната
декларация.
(12) Приложените към заявлението документи
по ал. 10, т. 1, буква "в" и т. 2, буква "б" трябва
да са издадени не по-рано от три месеца преди
представянето им.
(13) Заместник-председателят на комисията
може да изисква в определен от него срок не подълъг от един месец:
1. коригиране или допълване на документите по
ал. 10 за отстраняване на несъответствия с
разпоредбите на този кодекс или на актовете по
прилагането му;
2. представянето от заявителя, от компетентните
органи в страната и в чужбина или от трети
лица на документи и/или информация относно

няма промени
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заявителя, съответно относно лицата, които го
контролират, членовете на неговите
управителни и контролни органи и
прокуристите му.
(14) Заместник-председателят на комисията
внася в комисията предложение за одобряване
или за отказ за одобряване на заявителя по ал.
10 в едномесечен срок от подаването на
заявлението, а когато са изискани допълнителни
документи или информация от заявителя или
други лица или са дадени указания за
отстраняване на несъответствия съгласно ал. 13
– в едномесечен срок от представянето им.
Когато документите или информацията,
изискани от други лица, са представени след
тези от заявителя, заместник-председателят на
комисията го уведомява за крайния срок за
внасяне на предложението. В случаите, когато
изисканите допълнителни документи или
информация не са представени, заместникпредседателят на комисията внася
предложението в комисията в едномесечен срок
от изтичането на определения срок за тяхното
представяне. Комисията се произнася с
мотивирано решение в едномесечен срок от
внасянето на предложението.
(15) Комисията отказва да издаде одобрение,
когато заявителят по ал. 10:
1. не отговаря на изискванията на този кодекс;
2. с дейността си или с влиянието си върху
вземането на решения може да навреди на
сигурността на дружеството или на неговите
операции;
3. не е внесъл изисканите документи в
определения по ал. 13 срок;
4. е представил документи, които съдържат
неверни данни.
(16) Одобрението на комисията на лице по ал. 5,
7 или 8 се издава за заемане на длъжност в
управителен или контролен орган на конкретно
пенсионноосигурително дружество и прекратява
действието си, в случай че в срок една година от
издаването му лицето по ал. 5, 7 или 8 не е
избрано от компетентния орган на дружеството,
а по ал. 8 – не е определено от съответното
юридическо лице.
(17) (Предишна ал. 15 - ДВ, бр. 12 от 2019 г.)
Лице по ал. 5, 7 или 8, което престане да
отговаря на предвидените в този член
изисквания, е длъжно да уведоми незабавно
управителния и контролния орган на
дружеството и комисията. В този случай лицето
няма право да осъществява функциите си и да
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получава възнаграждение.
(18) (Предишна ал. 16 - ДВ, бр. 12 от 2019 г.)
Членовете на управителния или на контролния
орган на пенсионноосигурителното дружество
носят лична имуществена отговорност за
причинените от тях вреди при управлението на
фонда за допълнително пенсионно осигуряване,
които са пряка и непосредствена последица от
техните виновни действия или бездействия.
(19) (Предишна ал. 17, изм. - ДВ, бр. 12 от 2019
г.) Взетите решения от управителния и от
контролния орган и сключените сделки в
нарушение на ал. 17, изречение второ са
действителни, а лицето, извършило
нарушението, отговаря пред
пенсионноосигурителното дружество и фонда за
допълнително пенсионно осигуряване за
причинените вреди.

Предложение за промяна

Чл. 122а. (1) За получаване на лицензия за
извършване на дейност по допълнително
пенсионно осигуряване дружеството подава до
комисията писмено заявление по образец,
утвърден от заместник-председателя на
комисията, към което прилага:
1. протокола от учредителното събрание;
2. устава, приет на учредителното събрание;
3. решението на надзорния съвет за избор на
управителен съвет и решението на съответния
управителен орган за начина, по който ще се
представлява дружеството, и за лицата, които
ще го представляват;
4. правилници за работата на управителния и
надзорния съвет или правилник за работата на
съвета на директорите;
5. управленска и организационна структура на
пенсионноосигурителното дружество;
6. бизнес план за дейността на
пенсионноосигурителното дружество за
тригодишен период, съдържащ и информация за
фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, които то предвижда да учреди;
7. документите по чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви "а"
– "к" и т. 6 – 8 като обстоятелствата по чл. 121д,
ал. 2, т. 2 за българските граждани се
установяват служебно;
8. удостоверение от банка по чл. 2, ал. 5 от
Закона за кредитните институции за изцяло
внесен минимално изискуем капитал съгласно
чл. 121в, ал. 2;
9. документите по чл. 121д, ал. 10 и
доказателства, включително декларации, че са

Чл. 122а. (1) За получаване на лицензия за
извършване на дейност по допълнително
пенсионно осигуряване дружеството подава до
комисията писмено заявление по образец,
утвърден от заместник-председателя на
комисията, към което прилага:
1. протокола от учредителното събрание;
2. устава, приет на учредителното събрание;
3. решението на надзорния съвет за избор на
управителен съвет и решението на съответния
управителен орган за начина, по който ще се
представлява дружеството, и за лицата, които
ще го представляват;
4. правилници за работата на управителния и
надзорния съвет или правилник за работата на
съвета на директорите;
5. управленска и организационна структура на
пенсионноосигурителното дружество;
6. бизнес план за дейността на
пенсионноосигурителното дружество за
тригодишен период, съдържащ и информация за
фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, които то предвижда да учреди;
7. документите по чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви "а"
– "к" и т. 6 – 8 като обстоятелствата по чл. 121д,
ал. 2, т. 2 за българските граждани се
установяват служебно;
8. удостоверение от банка по чл. 2, ал. 5 от
Закона за кредитните институции за изцяло
внесен минимално изискуем капитал съгласно
чл. 121в, ал. 2;
9. документите по чл. 121д, ал. 10 и
доказателства, включително декларации, че са
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изпълнени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 2;
10. списък на акционерите с техните ЕГН,
единен идентификационен код или други
аналогични данни за чуждестранните лица и
размера на акционерното им участие, както и:
а) протоколи с решенията на управителните
органи на акционерите – юридически лица, за
участие в учредяването на акционерното
дружество, което кандидатства за получаване на
пенсионна лицензия;
б) удостоверения за актуално правно състояние
– за юридическите лица, регистрирани в
чужбина;
в) документ от компетентен орган, с който се
удостоверява, че върху дейността на
юридическо лице по чл. 121б, ал. 1, т. 4 се
осъществява специализиран финансов надзор и
се посочва обхватът му;
г) декларации от акционерите относно
обстоятелствата по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал.
3;
11. данни за информационната система на
дружеството;
12. проект на договор с банка-попечител;
13. имената и личните данни на актюера,
протокол с решение на общото събрание на
акционерите за избора му и декларация относно
обстоятелствата по чл. 122к, ал. 1, т. 1 – 4 по
утвърден от заместник-председателя на
комисията образец;
14. документ за платена такса.

Предложение за промяна
изпълнени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 2;
10. списък на акционерите с техните ЕГН,
единен идентификационен код или други
аналогични данни за чуждестранните лица и
размера на акционерното им участие, както и:
а) протоколи с решенията на управителните
органи на акционерите – юридически лица, за
участие в учредяването на акционерното
дружество, което кандидатства за получаване на
пенсионна лицензия;
б) удостоверения за актуално правно състояние
– за юридическите лица, регистрирани в
чужбина;
в) документ от компетентен орган, с който се
удостоверява, че върху дейността на
юридическо лице по чл. 121б, ал. 1, т. 4 се
осъществява специализиран финансов надзор и
се посочва обхватът му;
г) декларации от акционерите относно
обстоятелствата по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал.
3;
11. данни за информационната система на
дружеството;
12. проект на договор с банка-попечител;
13. имената и личните данни на актюера,
протокол с решение на общото събрание на
акционерите за избора му и декларация относно
обстоятелствата по чл. 122к, ал. 1, т. 1 – 4 по
утвърден от заместник-председателя на
комисията образец;
14. документ за платена такса, когато плащането
не е извършено по електронен път.

(2) Всяко лице, което самостоятелно или в
съгласие с други лица пряко или непряко
притежава квалифицирано участие в капитала
на пенсионноосигурителното дружество или
може да упражнява контрол над дружеството,
представя:
1. декларация по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец относно:
а) действителните си собственици
(действителните бенефициери), които
притежават пряко или непряко 10 и над 10 на
сто от правата на глас в общото събрание или от
капитала му;
б) съответствие с изискванията на чл. 3, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните
действителни собственици;
в) произхода на средствата, от които са
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направени вноските срещу записани акции,
както и че те не са заемни;
2. декларация, че няма просрочени задължения
към държавата и общините;
3. удостоверения за установените и платените
данъчни и осигурителни задължения за
последните три години;
4. декларация по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец,
удостоверяваща, че са спазени изискванията на
чл. 121ж, ал. 1, т. 1, съответно на т. 2 и 8;
5. декларация по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец за
наличието и естеството на финансови или
всякакви други интереси или връзки на лицето
или на членовете на управителните и
контролните му органи, когато е юридическо
лице, спрямо други акционери на
пенсионноосигурителното дружество и/или
членове на неговите управителни и контролни
органи, както и за наличието или липсата на
писмени или мълчаливи споразумения с
друг/други акционер/акционери на
пенсионноосигурителното дружество и/или с
други лица във връзка с придобиването на
квалифицираното участие, като към
декларацията се прилагат текстовете на
споразуменията, ако такива са налични;
6. документи за финансово състояние:
а) за юридическо лице – годишни финансови
отчети за последните три години, след извършен
одит, ако такъв е задължителен, както и
финансов отчет за последното тримесечие,
предхождащо подаването на заявлението, които
задължително включват отчет за финансовото
състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за
промените в собствения капитал, отчет за
паричните потоци и пояснителни приложения;
б) за физическо лице – декларация по утвърден
от заместник-председателя на комисията
образец за финансовото му състояние, а за
едноличен търговец – и годишни финансови
отчети за последните три години, след извършен
одит, ако такъв е задължителен, както и
финансов отчет за последното тримесечие;
7. информация за групата, към която
принадлежи юридическото лице, за
предприятията в групата, които подлежат на
финансов надзор, и за компетентните
институции, които осъществяват надзора върху
тях;
8. информация за кредитния рейтинг на
заявителя и на търговските дружества,
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контролирани от него, както и на групата, от
която той е част, когато такива рейтинги са
присъдени;
9. справка за професионалната квалификация и
опита на физическото лице или на членовете на
управителния орган на юридическото лице,
както и описание на дейността на юридическото
лице до датата на подаване на заявлението;
10. устав или други аналогични учредителни
документи.
(3) Заместник-председателят на комисията може
да изисква в определен от него срок не по-дълъг
от един месец:
1. коригиране или допълване на документите по
ал. 1 и 2 за отстраняване на несъответствия с
разпоредбите на този кодекс или на актовете по
прилагането му;
2. представянето от заявителя, от компетентните
органи в страната и в чужбина и от трети лица
на документи и информация относно заявителя,
лицата по ал. 2, членовете на управителните и
контролните им органи и на прокуристите им.
(4) След получаването на пенсионна лицензия
дружеството уведомява комисията при всяка
промяна на документите или обстоятелствата по
ал. 1 в 7-дневен срок от вписването или от
вземането на решението, доколкото в този
кодекс не е предвидено друго.
(5) Комисията определя с наредба изисквания
към документите по ал. 1, т. 6 и 11.

Предложение за промяна

Чл. 122г. (1) Агенцията по вписванията вписва в
търговския регистър дружеството с предмет на
дейност допълнително пенсионно осигуряване
след предоставяне на издадената от комисията
пенсионна лицензия.

Чл. 122г. (1) Агенцията по вписванията вписва в
търговския регистър дружеството с предмет на
дейност допълнително пенсионно осигуряване
след предоставяне на издадената от комисията
пенсионна лицензия, като извършва служебна
проверка за издадения на дружеството лиценз в
публичния регистър, поддържан от Комисията
за финансов надзор.

(2) (отм.).

няма промени

Чл. 123з2. (1) Пенсионноосигурителното
дружество е длъжно:
1. да запознава осигурените лица и лицата по чл.
230, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и ал. 4, т. 1 с правилника на
фонда за допълнително пенсионно осигуряване
и с всички негови изменения и допълнения,
както и да им предоставя при поискване
заверено копие от него;
2. да изпраща безплатно на осигурените лица до
31 май всяка година извлечение от техните
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индивидуални партиди за предходната
календарна година;
3. извън случая по т. 2 да осигури възможност
на всяко осигурено във фонда лице при
поискване да получава информация за своята
индивидуална партида;
4. да предоставя на осигурените лица при
поискване информация относно постигнатата
реална доходност по техните индивидуални
партиди.

Предложение за промяна

нова: 5. при предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с
осигурените лица да извършва административно
обслужване, при спазване на принципите,
предвидени в Административнопроцесуалния
кодекс, в Закона за администрацията, в Закона
за електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.
(2) В извлечението по ал. 1, т. 2 ясно се посочва няма промени
всяко съществено изменение в информацията
спрямо предходната година.
(3) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно при поискване да издаде на всяко
осигурено лице или пенсионер уникален
идентификатор, който да му осигурява
електронен достъп до данните в неговата
индивидуална партида и да му позволява да
извършва справки и да проследява
осигурителната си история.
(4) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно при поискване да предостави в 7-дневен
срок на осигуреното лице, на пенсионера,
съответно на наследник на осигуреното лице
или на пенсионера, копие от електронен
документ в електронното му досие на хартиен
или на електронен носител.
(5) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да предостави при поискване от лице,
осигурено във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване или фонд за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми с вноски
на лице по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или на
предприятие осигурител, създадено съгласно
законодателството на Република България, в 7дневен срок писмена информация относно:
1. придобиването на права върху средствата по
индивидуалната партида и последиците във
връзка с това в резултат на прекратяване на
правоотношението с лицето по чл. 230, ал. 3, т. 2
или 3 или с предприятието осигурител;
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2. условията, определящи третирането на
средствата по индивидуалната партида след
прекратяване на правоотношението по т. 1, като,
когато е допустимо изтегляне на средствата
преди придобиването на право на пенсия, в
информацията се включва и писмена клауза, че
осигуреното лице следва да разгледа
възможността да потърси консултация относно
влагането на тези средства за пенсионно
осигуряване.
(6) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да предостави при поискване на
наследниците на починало осигурено лице или
пенсионер във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване или фонд за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми в 7дневен срок писмена информация за полагащите
им се средства от индивидуалната партида на
починалия и условията, определящи
третирането на тези средства.
(7) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да предоставя на осигурените лица и
пенсионерите по професионална схема освен
информацията по ал. 1 – 6, и:
1. информация за всяка промяна в схемата,
произтичаща от изменения и допълнения в
нормативната уредба, в правилника за
организацията и дейността на фонда за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми или в
колективния трудов договор, съответно в
колективното споразумение, в 7-дневен срок от
промяната;
2. при поискване:
а) информацията по чл. 123з1, ал. 2;
б) годишния финансов отчет и годишния доклад
по чл. 252, ал. 2 за схемата, по която са
осигурени;
в) информация по чл. 251в относно
инвестиционната политика на фонда за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми и относно
структурата на инвестиционния портфейл;
информацията относно структурата на
инвестиционния портфейл се предоставя във
формата и съдържанието, определени по чл.
180.
(8) Пенсионноосигурителното дружество
предоставя на всяко осигурено лице във фонд за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми
своевременно преди навършване на възрастта
по чл. 243, ал. 4 и 6 или по искане на
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съответното лице информация относно видовете
плащания, на които ще придобие право.
(9) Пенсионноосигурителното дружество
ежегодно информира пенсионерите по
професионалната схема относно поемането на
инвестиционен риск от тяхна страна и начина за
преизчисляване на пенсиите им.
(10) Когато при преизчисляване на пенсията
бъде взето решение за намаляване на нейния
размер, пенсионноосигурителното дружество
уведомява съответния пенсионер по
професионална схема за новия размер на
пенсионното плащане поне три месеца, преди
решението да бъде изпълнено.
(11) В случай че правилникът на фонда за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми и
професионалната схема допускат извършване на
промяна на вида на отпуснато плащане,
пенсионноосигурителното дружество ежегодно
информира пенсионерите относно тази
възможност, размера на техните средства и
видовете плащания, които може да им бъдат
отпуснати въз основа на тях.
(12) Образците на документите и информацията
по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и приложимият метод за
изчисляване на доходността по ал. 1, т. 4 се
определят с наредба на комисията.

Предложение за промяна

Чл. 123н. За неуредените въпроси относно
учредяването, лицензирането, управлението,
представляването и дейността на
осигурителните дружества за безработица и/или
професионална квалификация, включително за
договорите с банка-попечител и с лицата по чл.
123в и чл. 123и2, се прилагат разпоредбите на
глава девета, раздел II.

Чл. 123н. За неуредените въпроси относно
учредяването, лицензирането, управлението,
представляването и дейността на
осигурителните дружества за безработица и/или
професионална квалификация, включително за
предоставянето на информация по чл. 123з – чл.
123з3 и за договорите с банка-попечител и с
лицата по чл. 123в и чл. 123и2, се прилагат
разпоредбите на глава девета, раздел II.

Чл. 145. (1) Разрешението за управление на
универсален или на професионален фонд се
издава от комисията по предложение на
заместник-председателя на комисията. За
получаване на разрешение лицензираното
пенсионноосигурително дружество подава до
комисията писмено искане по образец, утвърден
от заместник-председателя на комисията, към
което прилага:
1. протокола с решението на общото събрание
на акционерите на пенсионноосигурителното
дружество за учредяване на универсален или
професионален пенсионен фонд;

Чл. 145. (1) Разрешението за управление на
универсален или на професионален фонд се
издава от комисията по предложение на
заместник-председателя на комисията. За
получаване на разрешение лицензираното
пенсионноосигурително дружество подава до
комисията писмено искане по образец, утвърден
от заместник-председателя на комисията, към
което прилага:
1. протокола с решението на общото събрание
на акционерите на пенсионноосигурителното
дружество за учредяване на универсален или
професионален пенсионен фонд;
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2. правилника за организацията и дейността на
универсалния или на професионалния
пенсионен фонд и протокола с решението за
приемането му;
3. актюерските разчети за предлаганите
пенсионни схеми и имената и личните данни на
актюера;
4. образците на осигурителните и пенсионните
договори;
5. предварителните договори с банка-попечител
и с инвестиционен посредник и декларациите за
съответствие с изискванията на чл. 121д, ал. 9,
чл. 123б, ал. 3 и чл. 123в, ал. 2 по утвърден от
заместник-председателя на комисията образец;
6. финансовия отчет на дружеството към
последно число на предходния месец;
7. документите, удостоверяващи съответствието
на информационната система на дружеството
със спецификата и обема на дейността, свързана
с управлението на учредения фонд;
8. справка за кадровата обезпеченост на
дружеството;
9. инвестиционната политика на универсалния,
съответно на професионалния пенсионен фонд;
10. правилата по чл. 179в, ал. 1;
11. документ за платена такса за разглеждане на
документи.

Предложение за промяна
2. правилника за организацията и дейността на
универсалния или на професионалния
пенсионен фонд и протокола с решението за
приемането му;
3. актюерските разчети за предлаганите
пенсионни схеми и имената и личните данни на
актюера;
4. образците на осигурителните и пенсионните
договори;
5. предварителните договори с банка-попечител
и с инвестиционен посредник и декларациите за
съответствие с изискванията на чл. 121д, ал. 9,
чл. 123б, ал. 3 и чл. 123в, ал. 2 по утвърден от
заместник-председателя на комисията образец;
6. финансовия отчет на дружеството към
последно число на предходния месец;
7. документите, удостоверяващи съответствието
на информационната система на дружеството
със спецификата и обема на дейността, свързана
с управлението на учредения фонд;
8. списък с данни засправка за кадровата
обезпеченост на дружеството;
9. инвестиционната политика на универсалния,
съответно на професионалния пенсионен фонд;
10. правилата по чл. 179в, ал. 1;
11. документ за платена такса за разглеждане на
документи, когато плащането не е извършено по
електронен път.

(2) Заместник-председателят на комисията може
да изисква коригиране, допълване или
отстраняване на несъответствия в документите
по ал. 1 и представянето на допълнителна
информация, като определя срок за
представянето им не по-дълъг от един месец.
(3) След получаването на разрешението по ал. 1
дружеството представя на комисията
документите по ал. 1 в 14-дневен срок от
промяната им, освен ако е предвиден друг ред за
одобряване или уведомяване.
(4) Комисията определя с наредбата по чл. 122а,
ал. 5 изисквания към документите по ал. 1, т. 3,
7, 8 и 10.

няма промени

Чл. 218. (1) Разрешение за управление на фонд
за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване или на фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми се издава от комисията по
предложение на заместник-председателя на
комисията.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1

(2) За получаване на разрешение по ал. 1
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лицензираното пенсионноосигурително
дружество подава до комисията писмено искане
по образец, утвърден от заместник-председателя
на комисията, към което се прилагат:
1. протоколът с решението на общото събрание
на акционерите на пенсионноосигурителното
дружество за учредяване на фонд за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване или фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми;
2. правилникът за организацията и дейността на
фонда и протокол с решението за приемането
му;
3. актюерски разчети за предлаганите
пенсионни схеми и имената и личните данни на
актюера;
4. образци на осигурителни и пенсионни
договори;
5. предварителният договор с банка-попечител и
с инвестиционен посредник и декларациите за
съответствие с изискванията на чл. 121д, ал. 9,
чл. 123б, ал. 3 и чл. 123в, ал. 2 по утвърден от
заместник-председателя на комисията образец;
6. финансовият отчет на дружеството към
последното число на предходния месец;
7. документите, удостоверяващи съответствието
на информационната система на дружеството
със спецификата и обема на дейността, свързана
с управлението на учредения фонд;
8. справка за кадровата обезпеченост на
дружеството;
9. документ за платена такса за разглеждане на
документи;
10. инвестиционната политика на фонда;
11. вътрешните правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска,
свързан с инвестициите на фондa, утвърдени по
реда на чл. 179в, ал. 1.
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лицензираното пенсионноосигурително
дружество подава до комисията писмено искане
по образец, утвърден от заместник-председателя
на комисията, към което се прилагат:
1. протоколът с решението на общото събрание
на акционерите на пенсионноосигурителното
дружество за учредяване на фонд за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване или фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми;
2. правилникът за организацията и дейността на
фонда и протокол с решението за приемането
му;
3. актюерски разчети за предлаганите
пенсионни схеми и имената и личните данни на
актюера;
4. образци на осигурителни и пенсионни
договори;
5. предварителният договор с банка-попечител и
с инвестиционен посредник и декларациите за
съответствие с изискванията на чл. 121д, ал. 9,
чл. 123б, ал. 3 и чл. 123в, ал. 2 по утвърден от
заместник-председателя на комисията образец;
6. финансовият отчет на дружеството към
последното число на предходния месец;
7. документите, удостоверяващи съответствието
на информационната система на дружеството
със спецификата и обема на дейността, свързана
с управлението на учредения фонд;
8. списък с данни за справка за кадровата
обезпеченост на дружеството;
9. документ за платена такса за разглеждане на
документи, когато плащането не е извършено по
електронен път;
10. инвестиционната политика на фонда;
11. вътрешните правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска,
свързан с инвестициите на фондa, утвърдени по
реда на чл. 179в, ал. 1.

(3) Заместник-председателят на комисията може
да изисква коригиране, допълване или
отстраняване на несъответствия в документите
по ал. 2 и представянето на други данни или на
допълнителна информация, като определя срок
за представянето им не по-дълъг от един месец.
(4) След получаването на разрешението по ал. 1
дружеството представя на комисията
документите по ал. 2 в 14-дневен срок от
промяната им, освен ако е предвиден друг ред за
одобряване или уведомяване.
(5) Комисията определя с наредбата по чл. 122а,
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ал. 5 изисквания към документите по ал. 2, т. 3,
7, 8 и 11.
Допълнителни разпоредби:
§ 1. (1) По смисъла на част първа на този
кодекс:
1. "Предприятие" е всяко място, където се
полага наемен труд.
2. "Нетно възнаграждение" е възнаграждението,
получено след намаляване на изплатеното или
начисленото възнаграждение с определените
със закон задължителни осигурителни вноски за
сметка на лицата и с данъците по Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
Когато възнагражденията не са начислени, до
начисляването при определяне на паричните
обезщетения за нетно възнаграждение се взема
предвид минималният осигурителен доход по
чл. 6, ал. 2, т. 3 или минималната месечна
работна заплата за страната, ако няма определен
минимален осигурителен доход.
3. "Осигурено лице" е физическо лице, което
извършва трудова дейност, за която подлежи на
задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал.
1, и за което са внесени или дължими
осигурителни вноски. Осигуряването на лицето,
което е започнало трудова дейност съгласно чл.
10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2,
т. 1 - 3 и 5. Самоосигуряващите се лица се
смятат за осигурени за времето, през което са
внесени дължимите осигурителни вноски по чл.
6, ал. 8, а лицата по чл. 4а се смятат за
осигурени за времето, през което са внесени
дължимите осигурителни вноски.
4. Консолидираният бюджет на държавното
обществено осигуряване включва бюджетите на
фонд "Пенсии", фонд "Пенсии за лицата по чл.
69", фонд "Общо заболяване и майчинство",
фонд "Трудова злополука и професионална
болест", фонд "Безработица", фонд "Пенсии,
несвързани с трудова дейност" и бюджета на
Националния осигурителен институт.
4а. "Индексът на потребителските цени" по чл.
100 е хармонизираният индекс на
потребителските цени.
5. "Регистрирани земеделски стопани и
тютюнопроизводители" са физическите лица,
които произвеждат растителна и/или
животинска продукция, предназначена за
продажба, и са регистрирани по установения
ред.
5а. "Морско лице" е физическо лице, което
заема длъжност по трудово правоотношение

Предложение за промяна
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като член на екипажа на морски кораб, вписан в
регистъра на корабите на държава - членка на
Европейския съюз, независимо дали се намира
на брега или на борда на кораба, притежава
свидетелство за правоспособност и
свидетелство за допълнителна и/или специална
подготовка, придобито по реда на наредбата по
чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското
корабоплаване.
6. "Свързани лица" са:
а) лицата, едно от които участва в управлението
на другото или на негово дъщерно дружество;
б) лицата, в чийто управителен или контролен
орган участва едно и също юридическо или
физическо лице, включително когато
юридическото лице е представител на
юридическо лице;
в) дружество или физическо лице, което
притежава повече от 50 на сто от дяловете или
акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
г) лицата, чиято дейност се контролира от трето
лице или от негово дъщерно дружество;
д) лицата, които съвместно контролират трето
лице или негово дъщерно дружество;
е) съдружниците, включително в дружествата
по чл. 357 от Закона за задълженията и
договорите.
7. "Контрол" по смисъла на т. 6 е налице, когато
контролиращият:
а) притежава, включително чрез дъщерно
дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в
общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече
от половината от членовете на управителния
орган на едно юридическо лице.
8. "Осигурителни вноски в големи размери" са
тези, които надхвърлят 3000 лв.
9. "Непреработена растителна и животинска
продукция" е всеки първичен продукт, получен
от растенията и животните, който се използва в
естествен вид, без да е подлаган на
технологична обработка и преработка, в
резултат на която да са настъпили физикохимични изменения в състава.
10. "Минимални ставки на заплащане" са
определените от националното законодателство
и/или от практиката на приемащата държава.
11. "Пенсия за осигурителен стаж и възраст" по
раздел ІІІ от глава четвърта е пенсия по чл. 68,
27 от 50
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чл. 69, чл. 69а, чл. 69б, чл. 69в и § 4 и 5 от
преходните и заключителните разпоредби.
12. "Действителен стаж" е действително
изслуженото време по трудово или служебно
правоотношение, времето, през което лицето е
работило по друго правоотношение и е било
задължително осигурено за инвалидност,
старост и смърт, както и времето, през което
лицето е подлежало на задължително
осигуряване за своя сметка и е внесло
дължимите осигурителни вноски.
13. "Упражняване на правото на обезщетение за
безработица" е наличието на период, за който е
изплатено отпуснато парично обезщетение за
безработица.
14. "Детски заведения на пълна държавна
издръжка" са заведенията, в които на децата се
осигуряват жилище, храна и облекло за сметка
на държавния и на общинските бюджети, без да
се заплаща такса.
(2) По смисъла на част втора на този кодекс:
1. "Пенсионна схема" е конкретен финансов
механизъм за определяне на пенсионни
задължения и плащания, изчислени чрез
статистически (актюерски) методи.
1а. "Професионална схема" са правила за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, уговорени в колективно
споразумение или в колективен трудов договор
между предприятието осигурител и лицата по
чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 5 и 6.
2. "Статистически (актюерски) методи" са
съвкупност от статистически методи и правила,
които се прилагат за определяне на очаквания
приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и
за определяне на дължимите суми за изплащане
на бъдещите пенсии от
пенсионноосигурителното дружество.
2а. "Колективно споразумение" е всяко
споразумение, което е постигнато между
субектите по професионална схема и има за
предмет уреждането на правата и задълженията
по такава схема.
3. "Свързани лица" са:
а) юридическите лица, за които е изпълнено
някое от следните условия:
аа) те са предприятие майка и/или дъщерни
дружества от една и съща група (т.е. всяко
предприятие майка, дъщерно дружество и друго
дъщерно дружество е свързано с останалите);
бб) едното от тях има участие във или е
съвместно дружество на другото дружество или
има участие във или е съвместно дружество на
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предприятие майка или дъщерно дружество от
група, в която другото дружество е предприятие
майка или дъщерно дружество;
вв) и двете дружества са съвместни дружества
на едно и също трето лице;
гг) едното от тях е съвместно дружество на, а в
другото има участие едно и също трето лице;
дд) едното от тях е контролирано или
контролирано съвместно от физическо лице,
което се намира в отношения с другото
юридическо лице съгласно буква "б";
ее) по отношение на едното от тях, физическо
лице, което се намира в отношения с другото
юридическо лице съгласно буква "б", подбуква
"аа", упражнява значително влияние или заема
ръководна длъжност в него или в неговото
предприятие майка;
б) юридическо лице и физическо лице, ако
физическото лице или близък член на неговото
семейство:
аа) упражнява контрол или упражнява
съвместен контрол върху юридическото лице;
бб) упражнява значително влияние върху
юридическото лице, или
вв) заема ръководна длъжност в юридическото
лице или в предприятието майка на
юридическото лице.
По смисъла на буква "а", подбукви "бб" – "гг"
"съвместно дружество" е дружество, върху
което съответното лице упражнява съвместен
контрол заедно с друго лице; за съвместни
дружества се считат и дъщерните дружества на
съвместното дружество.
По смисъла на буква "б" "близки членове на
семейството" на дадено лице са членове на
семейството, които могат да оказват влияние
върху или могат да бъдат повлияни от това лице
в отношенията му с юридическото лице, в т.ч.
неговите деца и съпруг/а, лицето, с което то се
намира във фактическо съжителство, децата на
това лице и лицата, които са на негова издръжка
или на издръжка на лицето, с което е налице
фактическо съжителство.
По смисъла на буква "а", подбуква "ее" и буква
"б", подбуква "бб" "значително влияние" е
налице, когато съответното лице притежава
пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20
или повече от 20 на сто от капитала или от
гласовете в общото събрание на юридическото
лице, като общият размер на участието възлиза
на сбора от пряко притежаваните гласове и
гласовете, притежавани от контролираните
лица.
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По смисъла на буква "а", подбуква "дд" и буква
"б", подбуква "аа""съвместен контрол" е
предвидено в договор споделяне на контрола
върху дейността на юридическо лице и е
налице, когато за вземането на решения за тази
дейност е необходимо единодушно съгласие на
лицата, които споделят контрола.
3а. "Тесни връзки" са налице, когато две или
повече физически или юридически лица са
свързани чрез контрол или участие, или когато
две или повече физически или юридически лица
са трайно свързани с едно и също лице чрез
отношения на контрол. В случаите по чл. 177,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4 и 5 определянето на
лицата, които се намират в тесни връзки
съгласно изречение първо, се ограничава до
юридически лица и се извършва въз основа на
публично достъпна информация.
3б. "Участие" е налице, когато едно лице
притежава пряко или непряко 20 или повече от
20 на сто от капитала или от гласовете в общото
събрание на дружество.
4. "Контрол" е налице, когато определено
физическо или юридическо лице
(контролиращият):
а) може да упражнява пряко и/или непряко
повече от половината от гласовете в общото
събрание на юридическо лице, или
б) може да определя повече от половината от
членовете на управителния или контролния
орган на юридическо лице и същевременно е
акционер или съдружник в това лице, или
в) има право да упражнява решаващо влияние
върху юридическо лице по силата на сключен с
това лице договор или на неговия учредителен
акт или устав, ако това е допустимо съгласно
законодателството, приложимо към това
юридическо лице, или
г) е акционер или съдружник в дружество, и:
аа) повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на това
юридическо лице, които са изпълнявали
съответните функции през предходната и
текущата финансова година и до момента на
изготвяне на консолидираните финансови
отчети, са определени единствено в резултат на
упражняването на неговото право на глас, или
бб) което самостоятелно контролира по силата
на договор с други акционери или съдружници в
това юридическо лице повече от половината от
гласовете в общото събрание на това
юридическо лице, или
д) по силата на закон, устройствен акт или
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споразумение управлява, представлява и/или
определя инвестиционната политика на друго
лице.
В случаите по букви "а", "б" и "г" към гласовете
на контролиращия се прибавят:
аа) гласовете на юридическите лица, върху
които той упражнява контрол;
бб) гласовете на лицата, които действат от свое
име, но за негова сметка или за сметка на
контролирано от него юридическо лице;
вв) непряко притежаваните гласове в капитала
на юридическото лице, спрямо което се
преценява контрол, изчислени като
произведението от участието на контролиращия
в капитала на лицето, чрез което се притежава
непряко участие, и участието на това лице в
капитала на юридическото лице, спрямо което
се преценява контрол, като:
ааа) при наличие на повече от едно междинно
лице в линията на непряко притежание в
произведението се включва и участието на
съответното междинно лице в капитала на
другото;
ббб) при непряко притежаване на участие по
повече от една линия се използва сборът от
непряко притежаваните от контролиращия
гласове в капитала на юридическото лице,
спрямо което се преценява контрол, по всяка
линия.
В случаите по букви "а", "б" и "г" гласовете на
контролиращия се намаляват с гласовете по
акциите, държани за сметка на лице, което не е
нито контролиращият, нито контролирано от
него юридическо лице, както и с гласовете по
акциите, които са предмет на залог, ако правата
по тях се упражняват по нареждане и в интерес
на залогодателя.
В случаите по букви "а" и "г" гласовете на
контролиращия се намаляват с гласовете по
акциите, притежавани от самото контролирано
от него лице чрез лице, което то контролира,
или чрез лице, което действа от свое име, но за
сметка на контролиращия и на контролираното
от него лице.
4а. "Предприятие майка" е юридическо лице,
което упражнява контрол спрямо едно или
повече дружества (дъщерни дружества).
4б. "Дъщерно дружество" е юридическо лице,
контролирано от друго юридическо лице
(предприятие майка); юридическите лица, които
са дъщерни на дъщерното дружество, също се
смятат за дъщерни дружества на предприятието
майка.
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4в. "Група" е група от дружества, която се
състои от:
а) предприятие майка и неговите дъщерни
дружества; в групата се включват и
дружествата, в които предприятието майка или
дъщерните му дружества имат участия, или
б) дружества, които се управляват общо по
силата на договор или учредителните им актове
или устави, или
в) дружества, в които повече от половината от
членовете на управителните или контролните
им органи са едни и същи лица през съответната
финансова година и до датата на изготвяне на
консолидирания финансов отчет.
4г. "Лица, действащи в съгласие" са две или
повече лица, за които според характера на
отношенията между тях или между всяко от тях
и трето лице, според тяхното пазарно поведение
или сключените от тях търговски сделки, може
да се направи основателно предположение, че
упражняват или ще упражняват правата,
свързани с тяхното пряко или непряко
акционерно участие в дружеството за
допълнително социално осигуряване, в
съответствие с изрично или мълчаливо
споразумение между тях.
4д. "Квалифицирано участие" e пряко или
непряко участие, възлизащо на 10 или на над 10
на сто от капитала или от правата на глас в
общото събрание, определено съгласно чл. 145 и
146 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, или което дава възможност за
съществено влияние върху управлението на
дружеството. При определяне размера на
квалифицираното участие не се вземат предвид
правата на глас или акциите, които
инвестиционните посредници или банките
държат в резултат на предоставяне на услугите
по чл. 6, ал. 2, т. 6 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, при условие че тези
права не се упражняват или използват по друг
начин, за да се повлияе върху управлението на
дружеството за допълнително социално
осигуряване, както и при условие че тези права
бъдат прехвърлени в срок една година от
придобиването.
5. (отм.).
6. (отм.).
7. "Технически лихвен процент" е лихвата,
която се прилага при изчисляване размера на
пенсиите и на пенсионните резерви.
8. (отм.).
9. "Системни нарушения" са три или повече
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административни нарушения на този кодекс
и/или на актовете по прилагането му,
извършени в продължение на една година, или
три и повече административни нарушения от
един и същ вид, извършени в продължение на
три последователни години.
10. "Друг осигурител" е физическо или
юридическо лице, което прави осигурителни
вноски във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване в полза на физическо
лице, с което не е в трудови или служебни
правоотношения или с което няма сключен
договор за възлагане на контрол или
управление.
11. "Осигурено лице" е физическо лице, на
чието име и в чиято индивидуална партида са
внасяни или се внасят осигурителни вноски за
допълнителна пенсия във фонд за допълнително
пенсионно осигуряване или във фонд за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми при
условия и по ред, определени в закон,
правилника за устройството и дейността на
фонда и осигурителния договор, колективно
споразумение или колективен трудов договор.
11а. "Предприятие осигурител" е осигурител по
смисъла на чл. 5 или предприятие, или всяка
друга организация, която включва или се състои
от едно или повече физически или юридически
лица, която действа като работодател,
възложител или като самостоятелно заето лице
или съчетава тези три качества и която плаща
вноски на институция за професионално
пенсионно осигуряване, и по отношение на
която е приложимо трудовото и социалното
законодателство на друга държава членка.
12. "Пенсионер" е физическо лице, което
получава лична или наследствена допълнителна
пенсия от фонд за допълнително пенсионно
осигуряване.
13. "Допълнителна пенсия" е безсрочно или
срочно месечно плащане от фонд за
допълнително пенсионно осигуряване на
пенсионер, на наследници на осигурено лице
или на наследници на пенсионер.
14. "Обезпечени корпоративни облигации" е
емисия облигации, която е обезпечена в размер
не по-малък от 110 на сто от стойността на
вземанията по главницата, с обезпечение
съгласно чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
15. "Репо сделка" и "Обратна репо сделка" е
всяко споразумение, при което се прехвърлят
финансови инструменти, като се поема
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ангажимент за обратното им изкупуване (или
замяна с финансови инструменти със същите
характеристики) по определена цена на
определена бъдеща дата или на дата, която ще
се определи от прехвърлителя. Споразумението
е "репо сделка" за страната, продаваща
финансовите инструменти, и "обратна репо
сделка" за страната, която ги купува.
16. "Колективна инвестиционна схема" е:
а) предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от
допълнителните разпоредби на Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране;
б) предприятие за колективно инвестиране
съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране.
17. (отм.).
18. (отм.).
19. "Опция" е деривативен финансов
инструмент, който изразява правото за
закупуване или продажба на определен брой
ценни книжа или други финансови инструменти
по предварително фиксирана цена до
изтичането на определен срок или на
определена дата.
20. "Фючърс" е деривативен финансов
инструмент, който изразява правото и
задължението за закупуване или продажба на
определен брой ценни книжа или други
финансови инструменти по предварително
фиксирана цена на определена дата.
21. "Форуърден валутен договор" е договор за
покупко-продажба на определено количество
чуждестранна валута на точно определена
бъдеща дата по предварително уговорен валутен
курс и условия за изпълнение.
22. "Инвестиционен имот" е инвестиционен
имот по смисъла на Международен счетоводен
стандарт 40.
23..) "Лихвена суапова сделка" е договор между
две страни за размяна на базиращи се на
условна главница лихвени плащания за
определен период.
24. "Държава членка" е държава - членка на
Европейския съюз, или друга държава - страна
по Споразумението за Европейско
икономическо пространство.
25. "Чуждестранна институция" е всяка
организация в държава членка независимо от
правната й форма, която:
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а) е създадена отделно от работодателя;
б) осъществява дейности, пряко свързани с
пенсионното осигуряване;
в) работи на капиталовопокривен принцип, и
г) предоставя пенсионни обезщетения, свързани
с професионална дейност на базата на
споразумение или договор, подписани
индивидуално или колективно:
аа) между работодателя (работодателите) и
работника (работниците) или съответните техни
представители;
бб) със самостоятелно заети лица съгласно
законодателството на държавата членка по
седалището на чуждестранната институция и в
съответствие с българското законодателство.
26. "Държава членка по седалище на
чуждестранната институция" е държавата
членка, в която е регистрирана институцията и
се намира главното й управление или в която се
намира главното управление на институцията в
случаите, когато тя не е регистрирана.
27. "Приемаща държава членка" е държавата
членка, чието съответно социално и трудово
законодателство в областта на системите на
професионално осигуряване се прилага в
отношенията между предприятието осигурител
и осигурените лица.
28. "Биометрични рискове" са рисковете,
свързани със смърт или преживяване.
29. "Инфраструктурни проекти" са проекти за
изграждане и строителство на магистрална и
първокласна автотранспортна и железопътна
инфраструктура, летища, пристанища, системи
за комуникация, съоръжения за производство и
пренос на енергия и енергийни ресурси,
водоснабдяване, канализация и пречиствателни
станции, съоръжения за съхранение и
преработка на битови и строителни отпадъци,
както и други проекти, имащи за цел
създаването на нова и подобряването на
съществуваща национална, регионална или
общинска инфраструктура в страната или в
държава членка.
30. "Морско лице" е физическо лице, което
заема длъжност по трудово правоотношение
като член на екипажа на морски кораб, вписан в
регистъра на корабите на държава - членка на
Европейския съюз, независимо дали се намира
на брега или на борда на кораба, притежава
свидетелство за правоспособност и
свидетелство за допълнителна и/или специална
подготовка, придобито по реда на наредбата по
чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското
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корабоплаване.
31. "Ръководна длъжност" е длъжността:
а) заемана като член на управителен, контролен
или ръководен орган на юридическо лице,
определен по силата на закон, устав или в друг
устройствен акт, както и като прокурист на
такова лице;
б) включваща изпълнение на функции по
ръководство и/или контрол на структурно звено,
имащо пряко отношение към осъществяване на
основната дейност и функциите на една
институция или към основния предмет на
дейност на дадено дружество или лице,
съгласно тяхната вътрешна структура.
32. "Регулиран пазар" е пазар по смисъла на чл.
152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на
финансови инструменти.
33. "Идентификационен код на правния субект"
е международен 20-знаков буквено-цифрен код,
който позволява уникална идентификация на
юридическите лица, участващи на световните
финансови пазари.
34. "Срок на изчакване" е период на заетост,
който е необходим съгласно правилата на
осигурителния договор, колективното
споразумение или колективния трудов договор
или се изисква от лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и
3 или от предприятието осигурител, за да
започнат да внасят осигурителни вноски във
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване или фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми за съответния работник
или служител или за съответното лице, с което е
сключен договор за възлагане на управление и
контрол.
35. "Траен носител" е инструмент, който дава
възможност на съответното лице да съхранява
информацията, адресирана лично до него, по
начин, който е достъпен за бъдеща справка и за
период от време, отговарящ на целите на
информацията, и който позволява точното
възпроизвеждане на съхранената информация.
36. "Многостранна система за търговия" или
"МСТ" е място за търговия по смисъла на § 1, т.
18, буква "а" от допълнителните разпоредби на
Закона за пазарите на финансови инструменти.
37. "Организирана система за търговия" или
"ОСТ" е място за търговия по смисъла на § 1, т.
18, буква "б" от допълнителните разпоредби на
Закона за пазарите на финансови инструменти.
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схеми, уредени с Правилника за длъжностните
лица на Европейския съюз и с Условията за
работа на другите служители в Европейския
съюз.
2. "Институция или орган на Европейския съюз"
е всяка институция или орган, за който се
прилагат Правилникът за длъжностните лица на
Европейския съюз и Условията за работа на
другите служители на Европейския съюз.
3. "Актюерски еквивалент на пенсионните права
за старост" е настоящата стойност на всички
бъдещи пенсионни плащания, които би
получило осигуреното лице след
пенсионирането си и съответстващи на
придобития от него осигурителен стаж.
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схеми, уредени с Правилника за длъжностните
лица на Европейския съюз и с Условията за
работа на другите служители в Европейския
съюз.
2. "Институция или орган на Европейския съюз"
е всяка институция или орган, за който се
прилагат Правилникът за длъжностните лица на
Европейския съюз и Условията за работа на
другите служители на Европейския съюз.
3. "Актюерски еквивалент на пенсионните права
за старост" е настоящата стойност на всички
бъдещи пенсионни плащания, които би
получило осигуреното лице след
пенсионирането си и съответстващи на
придобития от него осигурителен стаж.
нова: 4. „Административни услуги“ и
„Обществени услуги“ по смисъла на този кодекс
имат значението, определено в
Административнопроцесуалния кодекс.

(4) По смисъла на част трета на този кодекс:
1. "Повторно нарушение" е нарушението,
извършено в срок до една година от влизането в
сила на наказателното постановление, с което
нарушителят е наказан за нарушение от същия
вид.

няма промени
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Чл. 19. (1) Брачните договори и приложимият
законов режим се регистрират в централен
електронен регистър към Агенцията по
вписванията.
(2) Регистрацията се извършва служебно въз
основа на уведомление от общината или
кметството, в чийто регистър по гражданско
състояние се съхранява актът за сключен
граждански брак. Уведомлението се изпраща
незабавно до териториалното звено на
Агенцията по вписванията по седалището на
съответния окръжен съд, в района на който се
намира общината.
(3) Промяната на законовия режим, изменението
и прекратяването на брачния договор се
отбелязват в акта за сключване на граждански
брак и се регистрират по реда на ал. 2 въз
основа на документите, посочени в чл. 9, ал. 2
или по чл. 27, ал. 2 и 3.
(4) Регистърът по ал. 1 е публичен. За справки и
удостоверения по регистъра се събират такси по
тарифа, приета от Министерския съвет.
(5) Редът за воденето и съхраняването на
регистъра се определя с наредба на министъра
на правосъдието.
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нова: (6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния електронен регистър по
ал. 1 или на които са необходими данни,
налични в публичния електронен регистър по
ал. 1, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 116. (1) Посредничество при международно
осиновяване може да извършва юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, наричано понататък "акредитирана организация" и получило
разрешение за това от министъра на
правосъдието.
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(2) Чуждестранно юридическо лице с
нестопанска цел, получило акредитация за
посредничество в областта на международните
осиновявания от чуждестранен орган, може да
упражнява дейността си в Република България
само чрез клон, получил разрешение от
министъра на правосъдието за извършване на
посредническа дейност със съответната
държава.
(3) Министърът на правосъдието определя с
наредба условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение и за дейността на
акредитираните организации, включително за
прекратяването й.

Предложение за промяна

нова: (4) За издадените разрешения по ал. 1 се
води публичен регистър по чл. 113, ал. 1, т. 4
при спазване на изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
нова: (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 4 или на
които са необходими данни, налични в същия
публичен регистър , приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

39 от 50

§ 68. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 25г. (1) За регистриране на службите по
трудова медицина лицата, които са ги създали,
подават заявление, към което прилагат:
1. данни, съдържащи наименование, седалище и
адрес;
2. копие от акта за съдебна регистрация или
копие от друг документ за създаването на
лицата по чл. 25, ал. 3;
3. договор между работодатели - за случаите по
чл. 25, ал. 3, т. 1;
4. данни за единния идентификационен код на
дружеството или кооперацията от Търговския
регистър или актуално удостоверение за
вписване на лицата, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, а за
дружествата, регистрирани в държава - членка
на Европейския съюз, или в държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство - документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната
държава;
5. списък на минималния състав на
специалистите от службата по трудова
медицина;
6. нотариално заверени копия на документи,
удостоверяващи образованието и
квалификацията на специалистите по т. 5;
7. декларация на лицата по т. 5, че отговарят на
изискванията на чл. 25б, ал. 3;
8. (отм.);
9. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по ал. 7.

Чл. 25г. (1) За регистриране на службите по
трудова медицина лицата, които са ги създали,
подават заявление, към което прилагат:
1. данни, съдържащи наименование, седалище и
адрес;
2. копие от документ за създаването на лицата
по чл. 25, ал. 3, извън случаите когато
документът е наличен в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
целкопие от акта за съдебна регистрация или
копие от друг документ за създаването на
лицата по чл. 25, ал. 3;
3. договор между работодатели - за случаите по
чл. 25, ал. 3, т. 1;
4. единен идентификационен код на лицата
регистрирани в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел. Юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани при окръжните съдилища, които
не са пререгистрирани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията, представят
удостоверение за актуално състояние издадено
от съответния окръжен съд. Дружествата,
регистрирани в държава - членка на
Европейския съюз, или в държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, представят документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната
държаваданни за единния идентификационен
код на дружеството или кооперацията от
Търговския регистър или актуално
удостоверение за вписване на лицата,
регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, а за дружествата, регистрирани
в държава - членка на Европейския съюз, или в
държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;
5. списък на минималния състав на
специалистите от службата по трудова
медицина, в който се посочва номер, дата и
издател на диплома за придобито в Република
България образование или номер, дата и издател
на документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е
придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага копие от
документа за придобиването му;
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Предложение за промяна
6. документи, удостоверяващи професионалния
опит на лицето по чл. 25б, ал. 1, т. 2нотариално
заверени копия на документи, удостоверяващи
образованието и квалификацията на
специалистите по т. 5;
7. декларация на лицата по т. 5, че отговарят на
изискванията на чл. 25б, ал. 3;
8. (отм.);
9. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по ал. 7, когато плащането
не е извършено по електронен път.

(2) При непълнота и при нередовност на
документите по ал. 1 министърът или
упълномощено от него длъжностно лице в 30дневен срок от датата на подаване на
заявлението писмено уведомява лицата за
констатирани непълноти и нередовности на
документите, като с уведомлението определя
срок не по-кратък от 14 дни за отстраняването
им.

няма промени

(3) В 30-дневен срок от подаване на заявлението
или от датата на отстраняване на
констатираните непълноти или нередовности
министърът на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице по
предложение на Комисията за регистриране на
службите по трудова медицина издава
удостоверение за регистрация на службата по
трудова медицина или прави мотивиран отказ за
регистрация.

(3) В 30-дневен срок от подаване на заявлението
или от датата на отстраняване на
констатираните непълноти или нередовности
министърът на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице по
предложение на Комисията за регистриране на
службите по трудова медицина издава
удостоверение за регистрация на службата по
трудова медицина или прави мотивиран отказ за
регистрация. При непроизнасяне в срок е налице
мълчаливо съгласие и съответната служба по
трудова медицина може да осъществява
дейността си.

(4) Отказ за регистрация се прави в случаите,
когато непълнотите и нередовностите в
документите не са отстранени в срока,
определен с уведомлението по ал. 2, или при
несъответствие с изискванията за регистрация.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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(6) Министерството на здравеопазването води
публичен регистър на службите по трудова
медицина. Данните от регистъра се публикуват
на страницата на Министерството на
здравеопазването в интернет.

(6) Министерството на здравеопазването води
публичен регистър на службите по трудова
медицина, при спазване изискванията на Закона
за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
Данните от регистъра се публикуват на
страницата на Министерството на
здравеопазването в интернет.
нова: (7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
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които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които са
необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено посочване
в съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.

(7) За издаване на удостоверение за регистрация
на служба по трудова медицина по ал. 3 и за
пререгистрация на служба по трудова медицина
по чл. 25д, ал. 2 се събират такси в размер,
определен с тарифата по чл. 46 от Закона за
здравето.

(78) За издаване на удостоверение за
регистрация на служба по трудова медицина по
ал. 3 и за пререгистрация на служба по трудова
медицина по чл. 25д, ал. 2 се събират такси в
размер, определен с тарифата по чл. 46 от
Закона за здравето.

Чл. 25д. (1) При промяна на обстоятелства по
чл. 25г, ал. 1 лицата, създали служби по трудова
медицина, в 7-дневен срок от настъпването им
уведомяват писмено министъра на
здравеопазването, като прилагат документи,
удостоверяващи промяната.

Чл. 25д. (1) При промяна на обстоятелства по
чл. 25г, ал. 1 лицата, създали служби по трудова
медицина, в 7-дневен срок от настъпването им
уведомяват писмено министъра на
здравеопазването, като прилагат съответните
документи по чл. 25г, ал. 1документи,
удостоверяващи промяната.

(2) Министърът на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице в 20дневен срок от подаване на уведомлението за
промяна на обстоятелствата по чл. 25г, ал. 1 по
предложение на Комисията за регистриране на
службите по трудова медицина отразява
промените в регистъра на службите по трудова
медицина, а в случаите по чл. 25г, ал. 1, т. 1, 3 и
5 издава и удостоверение за промяна на
регистрацията или прави мотивиран отказ.
(3) Министърът на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице издава
заповед за заличаване на регистрирани служби
по трудова медицина от регистъра при:
1. подадено заявление от лицата, създали
служби по трудова медицина, за заличаване от
регистъра;
2. прекратяване дейността на лицата, които са
създали служба по трудова медицина;
3. установени нарушения на изискванията на чл.
25б, ал. 1, 3 и 4;
4. констатирани от контролните органи
системни нарушения на чл. 25а;
5. установяване наличието на документи с
невярно съдържание, свързани с регистрацията
на службата.
(4) Отказът по ал. 2 и заповедта по ал. 3
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подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Предложение за промяна
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§ 95. Закон за насърчаване на заетостта
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 27а. (1) За регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа
могат да кандидатстват физически и/или
юридически лица по чл. 27, ал. 2, т. 2, които
отговарят на следните условия:
1. нямат парични задължения към държавата
или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, или парични
задължения, свързани с плащането на вноски за
социалното осигуряване;
2. не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация, а за
лицата по ал. 2 - не се намират в подобна
процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове;
4. нямат наложени административни наказания
по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал.
1 и 3 и ал. 7, т. 2 в период три години преди
датата на кандидатстване за регистрация;
5. членовете на управителните и/или
контролните органи на юридическите лица:
а) не са лица с налагани наказания по чл. 81, ал.
1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1 и 3 и ал. 7,
т. 2 в период три години преди датата на
кандидатстване за регистрация;
б) не са били членове на управителни и/или
контролни органи на лица, на които са налагани
наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на
чл. 28, ал. 1 и 3 и ал. 7, т. 2 в период три години
преди датата на кандидатстване за регистрация;
6. физическите лица или представляващите
юридическото лице по регистрация, както и
наетите лица за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа, да имат:
а) завършено средно или висше образование;
б) трудов стаж в областта на морския транспорт
не по-малко от три години, когато ще
осъществяват посредническа дейност по
наемане на моряци.
(2) Лицата, регистрирани по законодателството
на държава - членка на Европейския съюз, или
на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, доказват
обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 3 съобразно
законодателството на държавата по
регистрация.
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нова: (3) За извършване на регистрацията по чл.
1 лицата подават заявление до Агенцията по
заетостта, което съдържа:
1. наименование, адрес, ЕГН или ЕИК по Закона
за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, а за
чуждестранните лица – аналогични данни;
2. списък на лицата по ал. 1, т. 6, който съдържа
номер, дата и издател на диплома за придобито
в Република България образование или номер,
дата и издател на документ за признаване на
придобито в чужбина образование и данни за
трудов стаж в областта на морския транспорт,
когато ще осъществяват посредническа дейност
по наемане на моряци. Ако образованието е
придобито в чужбина и не е признато в
Република България, както и ако трудовия стаж
е придобит извън Република България, се
прилагат копия от съответните документи за
придобиване;
3. лицата, които имат право да предоставят
посреднически услуги по заетостта съгласно
законодателството на друга държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, прилагат към
заявлението:
а) документи, удостоверяващи обстоятелствата
по чл. 27а, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за
насърчаване на заетостта, съобразно
законодателството на държавата по
регистрация;
б) документи, удостоверяващи правото на
лицата да предоставят посреднически услуги по
заетостта, издадени от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, или от
Конфедерация Швейцария;

(3) В случаите на предоставяне на
посреднически услуги по заетостта временно
или еднократно в Република България лицата по
чл. 27, ал. 2, т. 3 предварително уведомяват за
това министъра на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице
при условията и по реда, определени с
наредбата по чл. 28, ал. 8.

(34) В случаите на предоставяне на
посреднически услуги по заетостта временно
или еднократно в Република България лицата по
чл. 27, ал. 2, т. 3 предварително уведомяват за
това министъра на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице
при условията и по реда, определени с
наредбата по чл. 28, ал. 8.

(4) Агенцията по заетостта проверява по
служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5
за лицата, регистрирани по българското
законодателство.

(45) Агенцията по заетостта проверява по
служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 6
ал. 1, т. 1 – 5 за лицата, регистрирани по
българското законодателство.
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Предложение за промяна
нова: (6) Заявлението по ал. 3 може да се подаде
и чрез Регионалните служби по заетостта.

Чл. 28. (1) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2
няма промени
осъществяват посредническа дейност по
наемане на работа в Република България, в
други държави и на моряци след регистрация в
Агенцията по заетостта. Действието на
регистрацията е безсрочно.
(2) Посредническата дейност по наемане на
работа, извършвана от лицата по чл. 27, ал. 2, т.
2 и 3, включва предоставяне на посредническите
услуги по чл. 26, т. 1, 2, 4 и 5 в съвкупност или
поотделно.
(3) За извършване на дейността по ал. 2 лицата
по чл. 27, ал. 2, т. 2 сключват посреднически
договор със:
1. лицата, търсещи работа;
2. работодателите, включително
корабопритежателите, търсещи да наемат
работници и служители.
(4) (отм.).
(5) Министърът на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице
издава на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2
удостоверение за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа,
което се вписва в регистър.

(5) Министърът на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице
издава на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2
удостоверение за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа,
което се вписва в регистър. Регистърът е
публичен и се води при спазване изискванията
на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол. Административните
органи, лицата, осъществяващи публични
функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на съдебната
власт, пред които следва да се установят
обстоятелства, вписани в публичния регистър
или на които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на тези обстоятелства и данни с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

(6) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 заплащат такса,
определена с тарифа на Министерския съвет, за:
1. регистрация за осъществяване на
посредническа дейност по наемане на работа в
Република България;
2. регистрация за осъществяване на

няма промени
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посредническа дейност по наемане на работа в
други държави и на моряци;
3. (отм.);
(7) Посредническата дейност по наемане на
работа, извършвана от лицата по чл. 27, ал. 2, т.
2 и 3, се извършва:
1. срещу заплащане от страна на
работодателите;
2. безплатно - без събиране пряко или косвено,
изцяло или частично на такси или други
плащания от страна на търсещите работа или
наетите на работа лица.
(8) Министерският съвет определя с наредба:
1. условията и реда за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа;
2. условията и реда за регистрация на лицата по
чл. 27, ал. 2, т. 2 за осъществяване на
посредническа дейност и за отказването и
прекратяването й;
3. (отм.);
4. задължителните изисквания за съдържанието
на посредническите договори;
5. условията и реда за временно или еднократно
предоставяне на посреднически услуги по
заетостта в Република България.
(9) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 задължително
предоставят в Агенцията по заетостта
информация за обявените при тях свободни
работни места и за работните места, които вече
са заети или е отпаднала необходимостта за
намиране на кандидат:
1. когато посредникът разполага с електронен
регистър за наличните работни места, достъпен
в интернет пространството, той предоставя
права за връзка с него чрез интернет страницата
на Агенцията по заетостта;
2. когато посредникът не разполага с електронен
регистър за наличните работни места, достъпен
в интернет пространството, той се задължава да
ги обяви чрез регистрацията им в електронната
информационно-комуникационна система на
интернет страницата на Агенцията по заетостта.
(10) Агенцията по заетостта осигурява достъп
до информацията по ал. 9 чрез интернет
страницата си. Съдържанието, условията и
редът за обмен на информация между
Агенцията по заетостта и лицата по чл. 27, ал. 2,
т. 2 се определят с правилника за прилагане на
този закон.
Чл. 74ж. (1) Регистрацията се извършва в

Предложение за промяна

Чл. 74ж. (1) Регистрацията се извършва в
47 от 50

Съществуващ текст
Агенцията по заетостта след представяне на
писмено заявление по образец съгласно
приложение № 1.

Предложение за промяна
Агенцията по заетостта след представяне на
писмено заявление по образец съгласно
приложение № 1, което може да се подаде и
чрез Регионалните служби по заетостта.

(2) Към заявлението по ал. 1 лицата,
регистрирани по българското законодателство,
прилагат:
1. (отм.);
2. (отм.);
3. (отм.);
4. (отм.);
5. заверени копия на застрахователни или
банкови документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7;
6. заверено копие от правилника по чл. 74е, ал.
2, т. 8.
(3) Лицата, регистрирани по законодателството
на друга държава, доказват обстоятелствата по
чл. 74е, ал. 2, т. 1 – 4 съобразно
законодателството на държавата по
регистрация. Обстоятелствата относно
съдимостта на българските граждани се
установяват служебно от Агенцията по
заетостта. Чуждестранните граждани представят
свидетелство за съдимост или аналогичен
документ.

няма промени

(4) Агенцията по заетостта проверява по
служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2,
т. 1, 2, 3, 5 и 6 за лицата, регистрирани по
българското законодателство.

(4) Агенцията по заетостта проверява по
служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал.2,
т.1.6чл. 74е, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 за лицата,
регистрирани по българското законодателство.

Чл. 74л. (1) Агенцията по заетостта води
публичен регистър на издадените
удостоверения.

Чл. 74л. (1) Агенцията по заетостта води
публичен регистър на издадените
удостоверения. Регистърът се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. регистрационният номер и датата на
удостоверението;
2. наименованието на предприятието, което
осигурява временна работа;
3. седалището и адресът на управление на
лицето;
4. адресът на офиса/офисите;
5. името на представляващия предприятието,
което осигурява временна работа;
6. срокът на регистрацията;
7. датата на заличаване на регистрацията и
основанието за това;
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8. други обстоятелства, подлежащи на вписване.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) При изменение
и/или допълнение на вписаните обстоятелства в
документите, послужили като основание за
регистрацията, предприятието, което осигурява
временна работа, уведомява Агенцията по
заетостта в срок 7 работни дни от настъпване на
изменението и/или допълнението.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от
21.05.2016 г.) Всяка година до 30 юни
Агенцията по заетостта проверява по служебен
ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2, т. 1 за
регистрираните предприятия, които осигуряват
временна работа, и уведомява Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда" за
настъпилите промени.
(5) В срока по ал. 4 предприятията, които
осигуряват временна работа, представят в
Агенцията по заетостта заверени копия от
застрахователните или банковите документи,
които удостоверяват изпълнението на
изискванията на чл. 74е, ал. 2, т. 7.
(6) Националният съвет за насърчаване на
заетостта ежегодно се информира и дава
становище по дейността на предприятията,
които осигуряват временна работа.

Предложение за промяна

нова: (7) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
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Предложение за промяна

Чл. 12. (1) Социалните помощи са:
1. месечни;
2. целеви;
3. еднократни.
(2) Социални помощи се отпускат след преценка
на:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. включването на децата в системата на
предучилищното и училищното образование в
случаите, когато същите подлежат на
задължително предучилищно или училищно
образование;
7. възрастта;
8. други констатирани обстоятелства.
(3) Министерският съвет определя месечен
размер на гарантирания минимален доход,
който служи като база за определяне на
социалните помощи по ал. 1.
(4) Условията и редът за отпускането,
изплащането, изменянето, спирането,
възобновяването и прекратяването на
социалните помощи се уреждат с правилника за
прилагане на този закон с изключение на
целевите помощи за отопление, които се
уреждат с наредба на министъра на труда и
социалната политика.
нова: (5) При отпускане, изплащане, изменяне,
спиране, възобновяване и прекратяване на
социални помощи от лицата се изисква да
декларират в подаденото заявление-декларация
на обстоятелствата по ал. 2, без да представят
документи за тяхното установяване, като
органът служебно проверява обстоятелствата.
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