11 Кодекс за социално осигуряване
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:

Основание за
приемане на
акта:
Орган
приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:
Други органи по
прилагане на
акта:
Административн
и структури:
Консултативни
органи:
Други
организации:
Приложими
процедури:
Свързани

Кодекс за социално осигуряване
11
закон
Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със:
1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука,
професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
2. допълнителното социално осигуряване, което включва:
а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;
б) (изм. ‐ ДВ, бр. 56 от 2006 г.) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване
във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост,
инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми при старост;
в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация. [чл. 1]
чл. 51 и чл. 52 от Конституцията на Република България

Народно събрание на Република България

ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г.
01.01.2000 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
64
1, 35, 41
1, 10, 45, 74, 112, 119, 120
8, 42, 67, 95, 112, 114
12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112, 115
38, 39, 76, 102, 103, 104, 105
17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102, 105
41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109, 113
33, 43, 67, 69, 89, 102, 109
23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99, 103
16, 19, 43, 49, 58
Части:
Глави:
3
41

76
5
9
Година:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Раздели:

Забележка:

Членове:
355

Управител на Националния осигурителен институт
Министър на финансите
Управител на Българската народна банка
Председател на Комисията за финансов надзор
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Комитети по условия на труд
Групи по условия на труд
Данъчно‐осигурителния процесуален кодекс
Административнопроцесуалния кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ
Наименование на свързания акт:
1

национални
актове:

изследвания акт:
чл. 5, ал. 3
чл. 6, ал. 8
чл. 36, ал. 1, т. 6
чл. 37, ал. 5, т. 6
чл. 54е, ал. 4
чл. 54ж, ал. 2
чл. 98, ал. 2
чл. 110, ал. 10
чл. 114, ал. 4
чл. 116, ал. 4
чл. 98, ал. 2
чл. 96, ал. 6
чл. 116, ал. 10
чл. 117, ал. 5
чл. 118, ал. 2
чл. 119
чл. 344, ал. 7
чл. 346
чл. 122и, ал. 3
чл. 122и, ал. 5
чл. 343в, ал. 1, т. 3
чл. 5, ал. 8
чл. 6а, ал. 1
чл. 9, ал. 3, т. 5
чл. 35, ал. 1
чл. 42, ал. 2
чл. 50, ал. 6
чл. 50, ал. 7
чл. 51
чл. 53, ал. 2
чл. 54б, ал. 3
чл. 54в, ал. 2
чл. 54в, ал. 3
чл. 54е, ал. 1
чл. 287, ал. 2
чл. 121, ал. 1
чл. 123д, ал. 2
чл. 123к, ал. 1
чл. 192, ал. 1
чл. 213, ал. 1
чл. 341

към чл.:
чл. 80, ал. 1
чл. 184, 185 и
188
чл. 184, 185 и
188

чл. 238
Граждански процесуален кодекс
Администратинопроцесуален кодекс

Кодекс за застраховането
приложение
№1
чл. 62, ал. 3
чл. 121, ал. 3

чл. 22б
чл. 54б, ал. 3
чл. 54е, ал. 1
чл. 69, ал. 1
чл. 230, ал. 3, т. 3 буква „в”

Кодекс на труда

чл. 163, ал. 7
чл. 163, ал. 8
чл. 167
чл. 167, ал. 2
чл. 326 и 330
чл. 222, ал. 1
чл. 225, ал. 1
чл. 326 и 330
Търговски закон

Закон за отбраната и въоръжените
сили на Република България

чл. 4, ал. 1, т. 4
чл. 26а, т. 3

Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс

чл. 230 и чл.
231, ал. 1
чл. 230 и чл.
231, ал. 1
чл. 162, т. 1 и
6, чл. 163 и чл.
165, т. 2 и 3
чл. 172, ал. 1

2

чл. 262, ал. 1, т. 4
чл. 282, ал. 1, т. 3, буква „в”
чл. 287, ал. 2

чл. 162, т. 1 и
6, чл. 163 и чл.
165, т. 2 и 3

чл. 4, ал. 1, т. 4
чл. 54б, ал. 3
чл. 54е, ал. 1
чл. 69, ал. 2
чл. 69, ал. 5

чл. 245, ал. 1,
т. 4, 6 и 8
чл. 254

Закон за Министерството на
вътрешните работи

чл. 52д, ал. 2,
т. 1, букви "в",
"г", "д" и "е"

чл. 230, ал. 3, т. 3 буква „в”
чл. 262, ал. 1, т. 4
чл. 282, ал. 1, т. 3, буква „в”
чл. 287, ал. 2
чл. 4, ал. 1, т. 4
чл. 69, ал. 2
чл. 230, ал. 3, т. 3 буква „в”
чл. 262, ал. 1, т. 4
чл. 282, ал. 1, т. 3, буква „в”
чл. 4, ал. 1, т. 4
чл. 69, ал. 3
чл. 4, ал. 1, т. 8
чл. 4, ал. 1, т. 9
чл. 98, ал. 7
чл. 5, ал. 4, т. 1
чл. 5, ал. 4, т. 2
чл. 6, ал. 4
чл. 6, ал. 8
чл. 6, ал. 14
чл. 160, ал. 2
чл. 161
чл. 253, ал. 2
чл. 254
чл. 310, ал. 2
чл. 311
чл. 5, ал. 8

чл. 245, ал. 1,
т. 4, 6 и 8
Закон за изпълнение на наказанията
и задържането под стража

чл. 181, ал. 1
чл. 112

Закон за данъците върху доходите на
физическите лица

чл. 25, ал. 1

чл. 6, ал. 1, т. 1
чл. 6, ал. 1, т. 2
чл. 6, ал. 3, т. 8, буква „б”
чл. 6, ал. 3, т. 9, буква „б”
чл. 54б, ал. 3
чл. 54е, ал. 1
чл. 69, ал. 2
чл. 287, ал. 2

чл. 54в, ал. 3

Закон за националната агенция по
приходите
Закон за съдебната власт

чл. 271, т. 2, 3
и5
чл. 226
чл. 391
чл. 271, т. 2, 3
и5

чл. 9, ал. 3, т. 5
чл. 9, ал. 9
чл. 42, ал. 2
чл. 54б, ал. 3

Закон за Държавна агенция
„Национална сигурност”
Закон за вероизповеданията
Закон за здравето

Закон за държавния служител

чл. 105 и 107,
ал. 1, т. 1‐4
чл. 107, ал. 3
3

чл. 54е, ал. 1
чл. 287, ал. 2
чл. 9, ал. 3, т. 5
чл. 42, ал. 2
чл. 54в, ал. 3
чл. 20, ал. 2, т. 4

чл. 104, ал. 1
чл. 103, ал. 1,
т. 1, 2 и 5, чл.
105 и 107
Закон за висшето образование
чл. 58, ал. 3
чл. 13

чл. 20, ал. 3, т. 1
чл. 22а, т. 1, буква „г”
чл. 22б, т. 8
чл. 22б, ал. 2
чл. 37, ал. 4
чл. 45, ал. 5
чл. 53, ал. 3
чл. 69, ал. 2
чл. 108, ал. 6
чл. 111, ал. 3
чл. 111, ал. 4
чл. 350, ал. 3
чл. 354, ал. 3
чл. 355, ал. 6
чл. 120б, ал. 3

чл. 26
чл. 26, ал. 1
чл. 11
чл. 51, ал. 1

чл. 123в, ал. 4
чл. 176, ал. 1, т. 2

чл. 176, ал. 1, т. 3

Закон за пощенските услуги
Закон за Сметната палата
Закон за административните
нарушения и наказания

Закон за комисията за финансов
надзор
Закон за информация относно
необслужвани кредити
Закон за здравното осигуряване

чл. 121д, ал. 2, т. 8
чл. 121д, ал. 3, т. 2
чл. 122и, ал. 3
чл. 122и, ал. 5
чл. 123а, ал. 2, т. 2

Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя
Закон за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица
Закон за пенсиите (отм.)
Закон за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси
Закон за закрила на детето

чл. 54, ал. 2 и
3
чл. 202
§ 1, т. 3 от
допълнителни
те разпо
редби
§ 1, т. 3 от
допълнителни
те разпоредби

Закон за публичното предлагане на
ценни книжа

чл. 176, ал. 1, т. 9
чл. 176, ал. 1, т. 10
чл. 180а, ал. 1, т. 3

чл. 251а, ал. 1, т. 3
чл. 123а, ал. 2, т. 5

чл. 123а, ал. 2, т. 5
чл. 123а, ал. 3, т. 1
чл. 344, ал. 5
чл. 123б, ал. 10

§ 1, т. 3 от
допълнителни
те разпоредби
§ 1, т. 3 от
допълнителни
те разпоредби
чл. 65, ал. 2, т.
11 и 14
чл. 103, ал. 2,
т. 14, т. 19 или
20
чл. 2, ал. 5
чл. 103, ал. 2
§ 1, т. 1

Закон за банките
Закон за кредитните институции

Закон за гарантиране на влоговете в
банките
4

чл. 123в, ал. 4

чл. 12

чл. 128, ал. 2
чл. 160, ал. 1
чл. 162
чл. 193, ал. 11
чл. 253, ал. 1
чл. 255
чл. 310, ал. 1
чл. 312
чл. 160, ал. 3
чл. 253, ал. 3
чл. 310, ал. 3
чл. 170, ал. 1
чл. 245, ал. 7
чл. 176, ал. 1, т. 3

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

чл. 176, ал. 1, т. 4
чл. 176, ал. 1, т. 6
чл. 307, т. 4
чл. 185, ал. 1
чл. 186а, ал. 2
Правно основание в
изследвания акт:

Закон за пазарите на финансови
инструменти
Закон за защита на класифицираната
информация
Закон за корпоративното подоходно
облагане

Закон за данък върху добавената
стойност
Закон за наследството
Закон за дружествата със специална
инвестиционна цел
Закон за общинския дълг
Закон за ипотечните облигации
Закон за счетоводството
чл. 26, ал. 1
Препращащ
към чл.:

Наименование на свързания акт:

Препращащ към
чл.

(конвенции,
договори, харти и
др.):

Актове от
правото на ЕС

№

Наименование

Правно
основание

1.

Директива 96/71/ЕО на
Европейския
парламент и на Съвета
от 16 декември 1996 г.
относно
командироването на
работници в рамките
на предоставянето на
услуги
Директива 2003/41/ЕО
на Европейския
парламент и на Съвета
от 3 юни 2003 година
относно дейностите и
надзора на
институциите за
професионално
пенсионно

§ 12
допълнителна
разпоредба от
ЗИД на
Кодекса за
социално
осигуряване
(ДВ, бр. 19 от
2010 г.)
чл. 5
чл. 120б

2.

чл. 121

чл. 121в

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)

да

чл. 6, буква „в”
чл. 13
чл. 2, параграф 1
чл. 6, буква „а”
чл. 7, ал. 1
чл. 17, параграф
1
чл. 17, параграф
2

не
не
не

не

5

осигураване

чл. 121д

чл. 121ж
чл. 122а
чл. 123з
чл. 122к
чл. 123

чл. 123а

чл. 123б

чл. 123в
чл. 123е

чл. 123з

чл. 9, параграф
1, буква „б”

чл. 13, буква „а”
чл. 13, буква „а”
чл. 14, парграф 1
чл. 11, параграф
4, ал. 1, буква
„в”
чл. 13, буква „а”
чл. 13, буква „в”
чл. 13, буква „в”
чл. 19, параграф
2, ал. 1
чл. 19, параграф
2, ал. 2
чл. 13, буква „б”
чл. 19, параграф
2, ал. 1
чл. 13, буква „в”
чл. 19, параграф
1
чл. 14, параграф
1
чл. 9, параграф
1, буква „в”
чл. 9, параграф
1, буква „е”,
точка „i”
чл. 9, параграф
1, буква „е”,
точки ii) и iii)
чл. 11, параграф
2, буква „а”
чл. 11, параграф
2, буква „б”
чл. 11, параграф
3
чл. 11, параграф
4, ал. 1, буква
„а”
чл. 11, параграф
4, ал. 1, буква
„б”

не

не
не
не
не
не

не

не

не
не

не

6

чл. 177
чл. 178
чл. 179
чл. 179а
чл. 185

чл. 213а

чл. 213б

чл. 214

чл. 218
чл. 228
чл. 229

чл. 229в

чл. 11, параграф
4, ал. 1, буква „г”
чл. 11, параграф
4, ал. 2
чл. 7, ал. 1
чл. 7, ал. 1
чл. 7, ал. 1
чл. 18, параграф
2
чл. 7, ал. 1
чл. 14, параграф
1
чл. 9, параграф
1, буква „г”
чл. 15, парграф 1
чл. 15, параграф
2
чл. 15, параграф
3
чл. 15, параграф
4
чл. 15, параграф
4, буква „а”
чл. 15, параграф
4, буква „б”,
тире 1
чл. 15, параграф
4, буква „б”,
тире 2
чл. 15, параграф
4, буква „в”
чл. 15, параграф
4, буква „г”
чл. 16, параграф
1
чл. 16, параграф
2
чл. 16, параграф
3
чл. 2, параграф 1
чл. 3
чл. 6, буква „а”
чл. 6, буква „ж”
чл. 9, параграф
1, буква „а”
чл. 9, параграф
1, буква „в”
чл. 9, параграф
1, буква „в”
чл. 9, параграф 5
чл. 20, параграф
1, изречение 2
чл. 20, параграф
10
чл. 20, параграф
2
чл. 20, параграф
3, буква „а”
чл. 20, параграф

не
не
не
не
не

не

не

не

не
не
не

не

7

чл. 229г

чл. 243

чл. 244
чл. 245
чл. 249
чл. 250

чл. 251

чл. 251а
чл. 251в

3, буква „б”
чл. 20, параграф
3, буква „в”
чл. 20, параграф
4
чл. 20 параграф
5
чл. 20 параграф
6
чл. 20, параграф
7
чл. 20, параграф
8
чл. 20, параграф
8
чл. 20, параграф
9, изречение 1
чл. 20, параграф
9, изречение 2
чл. 20, параграф
9, изречение 3
чл. 20, паргарф
1, изречение 1
чл. 20, параграф
10
чл. 20, параграф
5
чл. 20, параграф
9, изречение 1
чл. 20, параграф
9, изречение 2
чл. 6, буква „г”
чл. 6, буква „е”
чл. 8
чл. 9, параграф 2
чл. 9, параграф 2
чл. 6, буква „е”
чл. 9, параграф
„2”
чл. 18
чл. 18
чл. 7, ал. 1
чл. 18, параграф
1
чл. 18, параграф
5
чл. 18, параграф
7
чл. 18, параграф
7, ал. 1,буква „а”
чл. 18, параграф
7, ал. 1,буква „б”
чл. 18, параграф
7, ал. 1,буква „в”

чл. 7, ал. 1
чл. 12

не

не

не
не
не
не

не

не
не
8

чл. 344

чл. 346
3.
чл. 48,

Директива 92/85/ЕИО
на Съвета от 19
октомври 1992 година
за въвеждане на
мерки за насърчаване
подобряването на
безопасността и
здравето по време на
работа на бременни
работнички и на
работнички родилки
или кърмачки (Десета
специална директива
по смисъла на чл. 16,
параграф 1 от
Директива
89/391/ЕИО)

чл. 48а

чл. 49

чл. 48а

чл. 50

4.

5.

Директива 98/49/ЕО на
Съвета от 29 юни 1998
година за запазване
правото на
допълнителна пенсия
на заети лица и
самостоятелно заети
лица, движещи се в
границите на
Общността
Регламент (EО) №
883/2004 на
Европейския
парламент и на Съвета
от 29 април 2004 г. за
координация на
системите за социално

чл. 123з
чл. 210
чл. 243

чл. 14, параграф
2, ал. 2
чл.14, параграф
3
чл. 14, параграф
4, ал. 1
чл. 16, параграф
3
чл. 19, параграф
3
чл. 14, параграф
5
чл. 11
чл. 11, т. 1
чл. 11, т. 3
чл. 11, т. 4
Чл. 11
чл. 11, ал. 4
чл. 11, т. 1, т. 3 и
т. 4
чл. 11
чл. 11, т. 2, буква
„б”
чл. 11, т. 3
чл. 11, буква „б”,
т. 2
чл. 11, т. 3
чл. 11
чл. 11, ал. 4
чл. 11, т. 1
чл. 11, т. 3
чл. 11
чл. 11, т. 2, буква
„б”
чл. 11, т. 3
чл. 11, буква „б”,
т. 2
чл. 11, т. 3
чл. 7
чл. 2
чл. 3, буква „а”
чл. 3, буква „в”

чл. 248а
чл. 248б

чл. 3, буква „а”
чл. 3, буква „в”
чл. 3, буква „б”
чл. 3, буква „в”
чл. 4
чл. 5

чл. 123ж, ал. 2

чл. 71

чл. 244
чл. 245

не

не

не

не

не

не

не

не
не
не
не
не
не
не

9

осигуряване, както и за
съпътстващия го
национален обмен на
данни
6.

Регламент (ЕИО,
Евратом, ЕОВС) №
259/68 на Съвета от 29
февруари 1968 г.

7.

§ 17 от ПЗР от
ЗИД на
Кодекса за
социално
осигуряване
(ДВ, бр. 19 от
2010 г.)
Регламент (ЕИО) №
1408/71 на Съвета от
14 юни 1971 г. за
прилагането на схеми
за социално
осигуряване на заети
лица и членове на
техните семейства,
които се движат в
рамките на Общността

8.

9.

чл. 343а, ал. 2

Правилника за
длъжностните
лица на
Европейските
общности и
Условията за
работа на
другите
служители на
Общностите

Регламент (ЕИО) №
1612/68 на Съвета от
15 октомври 1968
година относно
свободното движение
на работници в
Общността
Регламент (ЕИО) №
574/72 на Съвета от 21
март 1972 година
относно определяне
на реда за прилагане
на Регламент (ЕИО) №
1408/71 за
прилагането на схеми
за социално

чл. 6
чл. 11
чл. 11
чл. 12
чл. 40
чл. 42
чл. 43
чл. 44
чл. 45
чл. 47
чл. 48
чл. 48а
чл. 52а
чл. 54
чл. 54а
чл. 75
чл. 78
чл. 79
чл. 83

чл. 25а
чл. 25
чл. 71
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 25
чл. 71
чл. 41
чл. 60
чл. 60
чл. 60
чл. 5

чл. 54а
чл. 6
чл. 5
чл. 54д
чл. 6
чл. 51
чл. 94

чл. 52
чл. 75

чл. 97

чл. 52
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Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането:

осигуряване на заети
лица и техните
семейства, които се
движат в рамките на
общността
Министър на труда и социалната политика

№

Наименование

1.

Наредба № Н‐8 от
29.12.2005 г. за
съдържанието,
сроковете, начина и
реда за подаване и
съхранение на данни
от работодателите,
осигурителите за
осигурените при тях
лица, както и от
самоосигуряващите се
лица (Издадена от
министъра на
финансите, обн., ДВ,
бр. 1 от 3.01.2006 г., в
сила от 1.01.2006 г.)
НАРЕДБА за
елементите на
възнаграждението и за
доходите, върху които
се правят
осигурителни вноски
(Загл. изм. ‐ ДВ, бр. 1
от 2007 г.)
Приета с ПМС № 263
от 30.12.1999 г., обн.,
ДВ, бр. 6 от 21.01.2000
г., в сила от 1.01.2000
г., изм. и доп., бр. 83 от
10.10.2000 г., бр. 36 от
12.04.2001 г., в сила от
1.01.2001 г., бр. 19 от
19.02.2002 г., в сила от
1.01.2002 г., бр. 10 от
4.02.2003 г., в сила от
1.01.2003 г., бр. 21 от
16.03.2004 г., доп., бр.
1 от 3.01.2006 г., в сила
от 1.01.2006 г., изм. и
доп., бр. 81 от
6.10.2006 г., в сила от
6.10.2006 г., изм., бр. 1
от 5.01.2007 г., в сила
от 1.01.2007 г., изм. и
доп., бр. 15 от
16.02.2007 г., в сила от
1.01.2007 г., бр. 20 от
26.02.2008 г., в сила от
1.01.2008 г., бр. 12 от

2.

Правно
основание

Прилагащ текст
чл.

Задължен орган:

чл. 5, ал. 6

Изпълнителен
директор на
Националната
агенция за
приходите и
Управителя на
Националния
осигурителен
институт

чл. 6, ал. 13

Изпълнителен
директор на
Националния
осигурителен
институт
Изпълнителен
директор на
Националната
агенция за
приходите
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3.

4.

13.02.2009 г., в сила от
1.01.2009 г., доп., бр.
16 от 27.02.2009 г., в
сила от 27.02.2009 г.,
изм. и доп., бр. 67 от
21.08.2009 г., бр. 84 от
23.10.2009 г., бр. 2 от
8.01.2010 г., в сила от
1.01.2010 г.
НАРЕДБА за
осигурителните каси
Приета с ПМС № 89 от
9.04.2001 г., обн., ДВ,
бр. 37 от 13.04.2001 г.,
изм. и доп., бр. 1 от
3.01.2006 г., в сила от
1.01.2006 г., бр. 15 от
16.02.2007 г., в сила от
1.01.2007 г., бр. 2 от
8.01.2010 г., в сила от
1.01.2010 г.
НАРЕДБА за пенсиите
и осигурителния стаж
(Загл. изм. ‐ ДВ, бр. 19
от 2003 г.)
Приложение № 1 към
член единствен, т. 1 на
ПМС № 30 от
10.03.2000 г., обн., ДВ,
бр. 21 от 17.03.2000 г.,
в сила от 1.01.2000 г.,
изм. и доп., бр. 43 от
26.05.2000 г., в сила от
1.01.2000 г., бр. 61 от
25.07.2000 г., бр. 81 от
6.10.2000 г., бр. 36 от
12.04.2001 г., бр. 19 от
19.02.2002 г., в сила от
1.01.2002 г., попр., бр.
21 от 26.02.2002 г.,
доп., бр. 74 от
30.07.2002 г.; изм. с
Решение № 7581 от
26.07.2002 г. на ВАС на
РБ ‐ бр. 76 от 6.08.2002
г., в сила от 6.08.2002
г.; изм. с Решение №
11701 от 18.12.2002 г.
на ВАС на РБ ‐ бр. 119
от 27.12.2002 г., в сила
от 27.12.2002 г.; изм. и
доп., бр. 19 от
28.02.2003 г., в сила от
1.01.2003 г., бр. 25 от
26.03.2004 г., доп., бр.
68 от 3.08.2004 г., изм.
и доп., бр. 24 от
22.03.2005 г., в сила от
1.01.2005 г., бр. 48 от

чл. 8, ал. 3

Изпълнителен
директор на
Националния
осигурителен
институт
Национална
агенция за
приходите

чл. 9, ал.11 и
чл. 106

Управител на
Националния
осигурителен
институт
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5.

6.

13.06.2006 г., бр. 15 от
16.02.2007 г., в сила от
1.01.2007 г., бр. 17 от
19.02.2008 г., бр. 1 от
6.01.2009 г., бр. 16 от
27.02.2009 г., в сила от
1.01.2009 г., изм., бр.
79 от 6.10.2009 г., изм.
и доп., бр. 84 от
23.10.2009 г., изм., бр.
87 от 3.11.2009 г., в
сила от 3.11.2009 г.,
изм. и доп., бр. 2 от
8.01.2010 г., в сила от
1.01.2010 г.
НАРЕДБА № 1 от
13.02.2007 г. за
ползване и изплащане
на паричните помощи
за профилактика и
рехабилитация
Издадена от
председателя на
Надзорния съвет на
Националния
осигурителен институт,
обн., ДВ, бр. 17 от
23.02.2007 г., в сила от
23.02.2007 г., изм., бр.
6 от 23.01.2009 г., в
сила от 1.01.2009 г., бр.
2 от 8.01.2010 г., в сила
от 1.01.2010 г.
НАРЕДБА за
изчисляване и
изплащане на
паричните
обезщетения и
помощи от
държавното
обществено
осигуряване
Приета с ПМС № 364
от 27.12.2006 г., обн.,
ДВ, бр. 1 от 5.01.2007
г., в сила от 1.01.2007
г.; изм. с Решение №
9943 от 22.10.2007 г.
на ВАС на РБ ‐ бр. 1 от
4.01.2008 г., в сила от
4.01.2008 г.; изм. и
доп., бр. 26 от
7.03.2008 г., бр. 13 от
17.02.2009 г., в сила от
1.01.2009 г., бр. 67 от
21.08.2009 г., (*) (Виж
също Решение №
10068 от 27.07.2009 г.
по адм. дело № 4062

чл. 13в, ал. 4

Управител на
Националния
осигурителен
институт

чл. 40, ал.5
чл. 41, ал.5

Управител на
Националния
осигурителен
институт
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7.

8.

9.

10.

от 2009 г., в сила от
29.09.2009 г.), бр. 2 от
8.01.2010 г., в сила от
1.01.2010 г.
НАРЕДБА за отпускане
и изплащане на
паричните
обезщетения за
безработица
Приета с ПМС № 32 от
11.02.2002 г., обн., ДВ,
бр. 19 от 19.02.2002 г.,
в сила от 1.01.2002 г.,
изм. и доп., бр. 74 от
30.07.2002 г., бр. 19 от
9.03.2004 г., в сила от
1.01.2004 г., бр. 15 от
16.02.2007 г., в сила от
1.01.2007 г., бр. 13 от
17.02.2009 г., в сила от
1.01.2009 г., бр. 67 от
21.08.2009 г.; Решение
№ 9757 от 16 юли 2009
г. на ВАС на РБ ‐ ДВ, бр.
88 от 6.11.2009 г.; бр. 2
от 8.01.2010 г., в сила
от 1.01.2010 г.
НАРЕДБА за
установяване,
разследване,
регистриране и
отчитане на трудовите
злополуки
Приета с ПМС № 263
от 30.12.1999 г., обн.,
ДВ, бр. 6 от 21.01.2000
г., в сила от 1.01.2000
г., изм., бр. 61 от
25.07.2000 г., изм. и
доп., бр. 19 от
19.02.2002 г., в сила от
1.01.2002 г.
НАРЕДБА за реда за
съобщаване,
регистриране,
потвърждаване,
обжалване и отчитане
на професионалните
болести
Приета с ПМС № 168
от 11.07.2008 г., обн.,
ДВ, бр. 65 от
22.07.2008 г., в сила от
22.07.2008 г.
НАРЕДБА № 10 от
26.11.2003 г. за
изискванията към
състава и структурата
на собствения капитал

чл. 54а, ал. 5

Управител на
Националния
осигурителен
институт
Изпълнителен
директор на
Агенцията по
заетостта

чл. 57, ал. 3

Управител на
Националния
осигурителен
институт
Министър на
труда и
социалната
политика
Председател на
Националния
статистически
институт

чл. 63

Териториални
експертни
лекарски
комисии
Национална
експертна
лекарска комисия

чл. 121в, ал.
10 и ал. 13

Председател на
Комисията за
финансов надзор
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11.

12.

(капиталовата база) на
пенсионноосигурителн
ото дружество и към
минималните
ликвидни средства на
дружеството и на
управляваните от него
фондове за
допълнително
пенсионно
осигуряване
Издадена от
председателя на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 109 от
16.12.2003 г., в сила от
16.03.2004 г., доп., бр.
19 от 9.03.2004 г., изм.
и доп., бр. 106 от
27.12.2006 г., в сила от
1.01.2007 г., изм., бр.
94 от 27.11.2009 г.
НАРЕДБА № 31 от
2.08.2006 г. за
условията и реда за
провеждане на изпит и
за признаване на
правоспособност на
отговорен актюер, за
признаване на
правоспособност,
придобита извън
Република България,
както и за формата на
актюерската заверка,
формата и
съдържанието на
актюерския доклад и
на справките по
Кодекса за
застраховането и
Закона за здравното
осигуряване, които
отговорният актюер
заверява
Приета с Решение №
62‐Н от 2.08.2006 г. на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 71 от 1.09.2006
г., изм. и доп., бр. 51 от
3.06.2008 г.
НАРЕДБА № 36 от
22.01.2004 г. за
банките‐попечители
по Кодекса за
социално осигуряване
Приета с Решение №

чл. 122и, ал. 2,
т. 5 и ал. 3

Председател на
Комисията за
финансов надзор

чл. 123б, ал.
11

Управител на
Българска
народна банка
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13.

14.

15.

12 на УС на БНБ от
22.01.2004 г., обн., ДВ,
бр. 11 от 10.02.2004 г.,
изм. и доп., бр. 58 от
18.07.2006 г., бр. 106
от 14.12.2007 г.
НАРЕДБА № 33 от
19.09.2006 г. за
индивидуалните
заявления за участие
във фонд за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване
Приета с Решение №
65‐Н от 19.09.2006 г. на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 83 от
13.10.2006 г.
Наредба за
попечителските съвети
на фондовете за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване и за
консултативните
съвети на фондовете
за допълнително
доброволно
пенсионно
осигуряване (Приета с
ПМС № 29 на МС от
18.02.2005 г., обн., ДВ,
бр. 19 от 1.03.2005 г., в
сила от 1.03.2005 г.)
НАРЕДБА № 3 от
24.09.2003 г. за реда и
начина за промяна на
участие и за
прехвърляне на
натрупаните средства
на осигурено лице от
един фонд за
допълнително
пенсионно
осигуряване в друг
съответен фонд,
управляван от друго
пенсионноосигурителн
о дружество
Приета с Решение №
03‐Н на Комисията за
финансов надзор от
24.09.2003 г., обн., ДВ,
бр. 90 от 10.10.2003 г.,
в сила от 1.01.2004 г.,

чл. 137, ал. 3 и
чл. 140, ал. 3

Изпълнителен
директор на
Националната
агенция за
приходите
Председател на
Комисията за
финансов надзор

чл. 155, ал. 3 и
чл. 242, ал. 2

Председател на
Комисията за
финансов надзор

чл. 171, ал. 5
чл. 247, ал. 4
чл. 331, ал. 5,
т. 2
чл. 336, ал. 1,
т. 2
чл. 302

Председател на
Комисията за
финансов надзор
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16.

17.

18.

изм. и доп., бр. 9 от
3.02.2004 г., бр. 85 от
28.09.2004 г., в сила от
1.10.2004 г., бр. 50 от
17.06.2005 г., в сила от
1.07.2005 г., попр., бр.
52 от 24.06.2005 г.,
изм., бр. 7 от
24.01.2006 г., в сила от
1.01.2006 г.
Наредба № 29 от
12.07.2006 г. за
минималното ниво на
кредитните рейтинги
на банките и за
определяне на
държавите,
регулираните пазари и
индексите на
регулираните пазари
на ценни книжа
съгласно чл. 176, ал. 2
от Кодекса за
социално осигуряване
(Приета с Решение №
60‐Н от 12.07.2006 г. на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 62 от 1.08.2006
г.,)
НАРЕДБА № 34 от
4.10.2006 г. за
условията за
сключване на сделки
за намаляване на
инвестиционния риск,
свързан с активите на
фонд за допълнително
пенсионно
осигуряване и за
изискванията и
ограниченията към
тези сделки
Приета с Решение №
66‐Н на Комисията за
финансов надзор от
4.10.2006 г., обн., ДВ,
бр. 86 от 24.10.2006 г.,
изм. и доп., бр. 29 от
18.03.2008 г., бр. 53 от
11.07.2009 г.
НАРЕДБА № 6 от
13.07.2004 г. за реда за
инвестиране на
активите на фондовете
за допълнително
пенсионно
осигуряване в
чуждестранни ценни

чл. 176, ал. 2

Председател на
Комисията за
финансов надзор

чл. 179б, ал. 2,
т . 1 и т. 2, и
ал. 3

Председател на
Комисията за
финансов надзор

чл. 180, ал. 2

Министър на
финансите и
Председател на
Комисията за
финансов надзор
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19.

20.

книжа, за видовете
чуждестранни ценни
книжа, изискванията
към тях и
регулираните пазари,
на които те се търгуват
(Издадена от
министъра на
финансите, обн., ДВ,
бр. 65 от 27.07.2004 г.)
НАРЕДБА № 9 от
19.11.2003 г. за начина
и реда за оценка на
активите и пасивите на
фондовете за
допълнително
пенсионно
осигуряване и на
пенсионноосигурителн
ото дружество, на
стойността на нетните
активи на фонда, за
изчисляване и
обявяване на
стойността на един дял
и за изискванията към
воденето на
индивидуалните
партиди
Издадена от
председателя на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 109 от
16.12.2003 г., в сила от
1.07.2004 г., изм. и
доп., бр. 34 от
27.04.2004 г., бр. 57 от
12.07.2005 г., бр. 32 от
18.04.2006 г., доп., бр.
86 от 24.10.2006 г.,
изм. и доп., бр. 39 от
15.05.2007 г., в сила от
19.05.2007 г., бр. 28 от
14.04.2009 г., бр. 74 от
15.09.2009 г., в сила от
19.09.2009 г.
Наредба № 19 от
8.12.2004 г. за реда за
създаване на
пенсионни резерви от
пенсионноосигурителн
ите дружества, които
управляват
универсален
пенсионен фонд и/или
фонд за допълнително
доброволно
пенсионно

чл. 181 и чл.
234, ал. 9

чл. 192, ал. 2 и
чл. 213, ал. 2

Председател на
Комисията за
финансов надзор

Председател на
Комисията за
финансов надзор
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21.

22.

23.

осигуряване (Приета с
Решение № 30‐Н от
8.12.2004 г. на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 110 от
17.12.2004 г., в сила от
30.12.2004 г.)
НАРЕДБА № 12 от
10.12.2003 г. за начина
и реда за определяне
на минималната
доходност при
управление на
активите на фондовете
за допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване, за
покриване на
разликата до
минималната
доходност и за
формиране и
използване на
резервите за
гарантиране на
минималната
доходност
Приета с Решение №
12‐Н от 10.12.2003 г. на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 110 от
19.12.2003 г., в сила от
1.01.2004 г., попр., бр.
1 от 6.01.2004 г., изм. и
доп., бр. 17 от
2.03.2004 г., бр. 29 от
5.04.2005 г., бр. 57 от
13.07.2007 г.
НАРЕДБА № 36 от
15.11.2006 г. за
техническите резерви
към фонд за
допълнително
доброволно
пенсионно
осигуряване по
професионални схеми
Приета с Решение №
69‐Н от 15.11.2006 г. на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 96 от
28.11.2006 г.
НАРЕДБА № 17 от
7.07.2004 г. за
документите, които са

чл. 193, ал. 12

чл. 213а, ал. 3
и 4 и чл. 251б,
ал. 5

чл. 343

Председател на
Комисията за
финансов надзор

Председател на
Комисията за
финансов надзор

Председател на
Комисията за
финансов надзор
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24.

25.

26.

необходими за
издаване на
разрешение за
преобразуване на
пенсионноосигурителн
о дружество и на фонд
за допълнително
пенсионно
осигуряване и за
изискванията към
плановете по чл. 327,
ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал.
1 от Кодекса за
социално осигуряване
Издадена от
председателя на
Комисията за
финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 65 от
27.07.2004 г., изм. и
доп., бр. 102 от
5.12.2007 г., в сила от
9.12.2007 г.
Методика за реда и
начина за определяне
размера на
осигурителната вноска
за трудова злополука и
професионална болест
(Приета с ПМС № 304
от 11.11.2004 г., обн.,
ДВ, бр. 103 от
23.11.2004 г., в сила от
1.01.2005 г.)
Инструкция № 1 от
21.02.2006 г. за реда и
начина за служебно
разпределение на
лицата, неизбрали
фонд за допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване (Издадена
от председателя на
Комисията за
финансов надзор и
председателя на
Управителния съвет на
Националната агенция
за приходите, обн., ДВ,
бр. 22 от 14.03.2006 г.)
НАРЕДБА за начина и
реда за оценка на
активите на
пенсионните фондове
и на
пенсионноосигурителн
ите дружества
Приета с ПМС № 202

чл. 64, ал. 3

Управител на
Националния
осигурителен
институт

чл. 137, ал. 4 и
чл. 140, ал. 4

Председател на
Комисия към
Националната
агенция за
приходите,
състояща се от
упълномощени
представители на
НАП, Комисията
за финансов
надзор и
Българската
асоциация на
дружествата за
допълнително
пенсионно
осигуряване
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от 29.09.2000 г., обн.,
ДВ, бр. 83 от
10.10.2000 г., изм., бр.
15 от 8.02.2002 г., в
сила от 1.01.2002 г., бр.
55 от 4.06.2002 г., в
сила от 4.06.2002 г.
Абревиатури:

Бележки и общи
коментари по
закона:

КСО
Кодекс за социалното осигуряване
ТЕЛК
Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК
Национална експертна лекарска комисия
В НАРЕДБА за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на
пенсионноосигурителните дружества (Приета с ПМС № 202 от 29.09.2000 г., обн., ДВ,
бр. 83 от 10.10.2000 г., изм., бр. 15 от 8.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 55 от
4.06.2002 г., в сила от 4.06.2002 г.) се съдържа като орган преобразуваната вече като
част от КФН Държавната агенция за осигурителен надзор, която е компетентен орган
за изпълнението на ЗИ разписани в тази наредба.
В КСО е изменен чл. 181. на чието основание е издадена наредбата ( стар текст „се
определят с наредба на МС”, нов текст „се определят с наредба на КФН”) Наредбата
не е изрично отменена.
Без да са посочени изрично в разпоредби на КСО, като свързани актове от правото на
ЕС са идентифицирани още:
Директива на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на
принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното
осигуряване

Препоръки от
общ характер:
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