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КРАт КОС РОЧ НИ ОбЕз щЕ тЕ НИя От ДОО – ЧИС лА И фАК тИ
ПЕ РИ ОД яНу А РИ – СЕП тЕм в РИ 2011 г.

На ци о нал ни ят оси гу ри те лен ин с ти тут из п ла ща па рич ни обез ще те ния и по мо щи на оси гу ре ни те ли ца 
при крат кос роч на за гу ба на до хо ди от труд, в ре зул тат на нас тъп ва не на со ци ал ни те рис ко ве вре мен на 
не ра бо тос по соб ност, май чин с т во и без ра бо ти ца. Сред с т ва та за крат кос роч ни те обез ще те ния се на би-
рат от оси гу ри тел ни внос ки на оси гу ри те ли те и оси гу ре ни те ли ца и са обо со бе ни в три фон да – „Об що 
за бо ля ва не и май чин с т во”(ОЗМ), „Тру до ва зло по лу ка и про фе си о нал на бо лест”(ТЗПБ) и „Без ра бо ти ца”.

Об що от че те ни ят раз ход към края на м. сеп тем в ри 2011 г. за со ци ал ни те обез ще те ния и по мо щи е 
776,6 млн. лв. – 72,5% из пъл не ние на пла на за го ди на та и 25,7 млн. лв. (3,2%) ико но мия спря мо пла на 
към м. сеп тем в ри 2011 г. В срав не ние със съ щия пе ри од на 2010 г. раз хо ди те са по-мал ко с 49,7 млн. 
лв. (6,0%).

До края на м. сеп тем в ри 2011 г. са из п ла те ни 2 755 003 броя обез ще те ния за 2 184 998 ли ца от фон-
до ве те ОЗМ и ТЗПБ. В срав не ние със съ щия пе ри од на 2010 г., бро ят на из п ла те ни те обез ще те ния е 
на ма лял с 16,9%, а бро ят на ли ца та, ко и то са ги по лу чи ли, е на ма лял с 15,6%. За пе ри о да яну а ри – сеп-
тем в ри 2011 г. от фонд „Без ра бо ти ца” сред но ме сеч но са из п ла ща ни обез ще те ния на 109 959 ли ца, ко и то 
са с 19,5% по-мал ко в срав не ние с 2010 г.

Па рич ни обез ще те ния за вре мен на не ра бо тос по соб ност, по ра ди об що за бо ля ва не / об що за бо ля
ва не, гле да не на бо лен член от се мейс т во то и ка ран ти на, и нет ру до ви зло по лу ки/

От че те ни ят раз ход за м. сеп тем в ри е 194,0 млн. лв. – 67,7% из пъл не ние на пла на за го ди на та и 21,6 
млн. лв. (10,0%) ико но мия спря мо пла на към м. сеп тем в ри 2011 г., и на ма ле ние на раз хо да с 55,1 млн.
лв. (22,1%), в срав не ние със съ щия пе ри од на 2010 г.

Бро ят на из п ла те ни те обез ще те ния за об що за бо ля ва не към м. сеп тем в ри 2011 г. е 1 602,4 хи ля ди, 
с 23,4% по-мал ко от из п ла те ни те към м. сеп тем в ри 2010 г. Сред но то обез ще те ние към м. сеп тем в ри е 
123,79 лв., или с 2,45 лв. (2,0%) по ве че, в срав не ние със съ щия пе ри од на 2010 г.

Ико но ми я та в па рич ни те обез ще те ния за об що за бо ля ва не се дъл жи пре ди всич ко на удъл жа ва не 
дейс т ви е то на ан тик ри зис ни те мер ки и през 2011 г., одоб ре ни с Ре ше ние № 180 на Ми нис тер с кия съ вет 
от 1 ап рил 2010 г., ка са е щи про мя на в ре жи ма на из п ла ща не на па рич ни те обез ще те ния за вре мен на 
не ра бо тос по соб ност, дейс т ва щи от 1 юли 2010 г. – пър ви те три дни са за смет ка на оси гу ри те ля (70 на 
сто, съг лас но § 22о от ПЗР на КСО) и от 4-тия ден на нас тъп ва не на не ра бо тос по соб ност та – от НОИ 
(виж Табл. 1).

Дан ни те по каз ват зна чи тел но на ма ле ние на броя на бол нич ни те лис то ве (33,8 на сто) за пе ри о да юли 
2010 - юни 2011 г. (це ло го диш но дейс т вие на ан тик ри зис на та мяр ка), раз хо дът за обез ще те ния (28,6 на 
сто) и бро ят на за гу бе ни те ра бот ни дни, по ра ди вре мен на не ра бо тос по соб ност (29,4 на сто), в срав не-
ние с ед но го диш ния пе ри од пре ди то ва. 

Тряб ва да се от бе ле жи, че в на ма ле ния брой на бол нич ни лис то ве, с пла ща не от 737 хи ля ди, око ло 
по ло ви на та (370 хи ля ди) са та ки ва с про дъл жи тел ност до 3 дни, по ко и то не се из п ла щат обез ще те ния 
(Виж Табл. 2).

Табл. 1. Справка за изплатени болнични листове за общо заболяване

Из точ ник: Ре гис тър „ПОП ДОО”, НОИ.

№ ред Период
Брой болнични 

листове за периода 
(с плащане)

Сума  
на начислените 

 обезщетения (лв.)

Брой 
начислени 

дни
 1 07.2009 − 06.2010 г. 2 180 147 343 320 773 16 158 700
 2 07.2010 − 06.2011 г. 1 443 453 244 964 231 11 411 393
 3 Ред 1 − Ред 2 736 694 98 356 543 4 747 307
 4 (Ред 3 към Ред 1) в % 33,8% 28,6% 29,4%
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Ка то вто ри ос но вен фак тор за по-мал кия брой на бол нич ни те лис то ве мо же да по со чим на ма ля ва не 
на броя на оси гу ре ни те ли ца с пра во на крат кос роч ни обез ще те ния за об що за бо ля ва не /Виж Табл. 3/.

При обез ще те ни я та за об що за бо ля ва не не се наб лю да ва пряк фи нан сов ефект от удъл жа ва не то 
на оси гу ри тел ния пе ри од (от 6 на 12 ме се ца от 1 яну а ри 2011 г.), от кой то се из чис ля ва обез ще те ни-
е то. Обез ще те ни я та за об що за бо ля ва не са мно го на брой и с мал ка про дъл жи тел ност, съв куп ност та 
на оси гу ре ни те ли ца, ко и то ги пол з ват, е ди на мич на, та ка че труд но мо гат да се из ве дат оп ре де ле ни 
за ко но мер нос ти, свър за ни с из ме не ния в раз ме ри те на обез ще те ни я та.  По ло жи тел но то в слу чая е, че 
про мя на та об вър з ва по-тяс но оси гу ри тел ния при нос на ли ца та с раз ме ра на по лу ча ва ни те обез ще те ния.

Па рич ни обез ще те ния за май чин с т во (бре мен ност и раж да не и от г леж да не на мал ко де те)
От че те ни ят раз ход  към м. сеп тем в ри е 320,0 млн. лв. – 74,33%  из пъл не ние  на пла на  за  го ди на та  и   

0,8 млн. лв. (0,2%) ико но мия спря мо пла на към м. сеп тем в ри. Раз хо ди те за из п ла те ни те обез ще те ния 
към м. сеп тем в ри са с 12,4 млн. лв. (3,7%) по-мал ко в  срав не ние  с  из п ла те ни те  към  м. сеп тем в ри 2010 г.

Сред но ме сеч ни ят брой на ли ца та, на ко и то са из п ла ща ни па рич ни обез ще те ния за бре мен ност и 
раж да не през пе ри о да яну а ри – сеп тем в ри 2011 г., е  55 120, с 4886  ли ца (8,1%) по-мал ко спря мо съ щия 
пе ри од на 2010 г. Сред но ме сеч ни ят брой на ли ца та, на ко и то са из п ла ща ни обез ще те ния за от г леж да не 
на мал ко де те през пе ри о да яну а ри – сеп тем в ри 2011 г., е 48 378, с 1560  ли ца (3,1%) по-мал ко спря мо 
съ щия пе ри од на 2010 г. Ос нов на та при чи на за на ма ля ва не то на броя на ли ца та е по-нис ка та раж да е-
мост през 2010 г. (1,49 – то та лен ко е фи ци ент на пло до ви тост) и 2011 г. в срав не ние с 2009 г. (1,58).

Към края на м. сеп тем в ри 2011 г. бро ят на из п ла те ни те обез ще те ни я та за май чин с т во е 1124,7 хи ля ди, 
с 67,5 хи ля ди (5,7%) по-мал ко от из п ла те ни те към м. сеп тем в ри 2010 г. Сред ни ят раз мер на обез ще те-
ни е то за бре мен ност и  раж да не към м. сеп тем в ри е 365,85лв., с 16,26 лв. (4,5%) по-ви со ко в срав не ние 
със съ щия пе ри од на  2010 г. 

Табл. 2. Справка за броя на болничните листове 

Из точ ник: Ре гис тър на оси гу ре ни те ли ца, НАП.

 2009 г. 2010 г. 2011 г. - към
   деветмесечие

Средномесечен брой
осигурени лица 2 700 032 2 549 127 2 492 187
Изменение спрямо предишната година  -5,6% -2,2% 

Табл. 3. брой осигурени лица за фонд “Озм”

Табл. 4. Сравнение между рамера на обезщетения за бременност и раждане при 12- и 
18-месечен период за изчисляване (с начало през периода 01-06.2010 г. и 01-06.2011г.,  
към 21.10.2011 г.)

Период  
01-06.2010 г.

Период  
01.2011 г. -
06.2011 г.

%
изменениеРазлика

Среднодневно обезщетение за  
бременност и раждане 25.36 лв. 23,35 лв. -2,00 лв.       -7,89% 
Общ брой първични документи за периода 23 629 20 947 -2 682     -11,35%
Брой с точно максималното среднодневно
обезщетение за бременност и раждане 456 316 -140     -30,70%
% от общия брой 1,93% 1,51%

Период
Брой  

болнични  
листове

Брой  
календарни дни

от периода
Средна 

продължителност

01.07.2009 − 30.06.2010 г. 2 238 164 25 111 756 11,22
в т.ч. болничен лист до 3 дни 427 058 1 048 414 2,45
01.07.2010 − 30.06.2011 г. 1 887 795 21 809 908 11,55
в т.ч. болничен лист до 3 дни 370 258 915 686 2,47

Из точ ник: Ре гис тър „ПОП ДОО”, НОИ.
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Фи нан со ви ят ефект от удъл жа ва не то на оси гу ри тел ния пе ри од (от 12 на 18 ме се ца от 1 яну а ри 2011 
г.), от кой то се из чис ля ва обез ще те ни е то за бре мен ност и раж да не, се от ра зя ва вър ху раз ме ра на сред-
нод нев но то обез ще те ние (виж Табл. 4). 

През пър во то шес т ме се чие на 2011 г. са от пус на ти 20 947 но ви обез ще те ния за бре мен ност и раж да не 
със сред нод нев но обез ще те ние от 23,35 лв. В срав не ние със съ щия пе ри од на 2010 г., бро ят на обез ще те-
ни я та е на ма лял с 2682 (11,4 на сто), а сред нод нев но то обез ще те ние е на ма ля ло с 2,00 лв. (7,9 на сто). 
За пе ри о да яну а ри – юни 2011 г. е на ма лял със 140 (30,7%) бро ят на „но ви те” май ки, ко и то по лу ча ват 
мак си мал но сред нод нев но обез ще те ние. С удъл жа ва не то на оси гу ри тел ния пе ри од се на ма ля ва въз-
мож ност та за точ но пла ни ра не на бъ де що то обез ще те ние за бре мен ност и раж да не. Ако тен ден ци я та 
се за па зи, мо же да се очак ва про дъл жа ва що на ма ле ние на раз хо ди те за то зи вид обез ще те ния.

Па рич ни обез ще те ния за без ра бо ти ца
От че те ни ят раз ход към м. сеп тем в ри е 247,5 млн. лв. – 75,3% из пъл не ние на пла на за го ди на та и 

0,9 млн. лв. (0,4%) пре раз ход спря мо пла на към м. сеп тем в ри, и уве ли че ние на раз хо да с 16,9 млн.лв. 
(7,3%) в срав не ние със съ щия пе ри од на 2010 г.

Сред но ме сеч ни ят брой на без ра бот ни те ли ца, с на чис ле ни обез ще те ния за пе ри о да яну а ри – сеп-
тем в ри 2011 г., е  109 959 или с 26 666 ли ца (19,5%) по-мал ко спря мо съ щия пе ри од на 2010 г. 

Сред но то ме сеч но на чис ле но обез ще те ние за пе ри о да е 251,43 лв., с 33,4% по-ви со ко в срав не ние 
с 2010 г. Уве ли че ни е то на раз ме ра на обез ще те ни е то за без ра бо ти ца се дъл жи на за ко но ви те про ме ни 
от 1 юли 2010 г. - пре мах ва не ог ра ни че ни е то за мак си мал но обез ще те ние за без ра бо ти ца и ус та но вя ва-
не то му на 60 на сто от оси гу ри тел ния до ход на ли це то пре ди за гу ба та на ра бо та. 

В срав не ние с пред к ри зис на та 2008 г., бро ят на без ра бот ни те ли ца, с пра во на па рич но обез ще те ние 
за без ра бо ти ца, е на рас нал два пъ ти, а раз хо ди те - по ве че от 3 пъ ти.

През пе ри о да 2009 – 2011 г. дейс т ват раз лич ни за ко но ви нор ми по от но ше ние на обез ще те ни я та за 
без ра бо ти ца, ко и то се от ра зя ват глав но вър ху раз ме ра им. През 2009 г. дейс т ва мяр ка та за из п ла ща не 
на 130 на сто от обез ще те ни е то за без ра бо ти ца през пър ва та по ло ви на от вре ме то за по лу ча ва не то му и 
70 на сто през вто ра та по ло ви на. От сре да та на 2010 г. от пад на мак си мал но то обез ще те ние за без ра бо-
ти ца, а от на ча ло то на 2011 г. се удъл жи от 9 на 18 ме се ца оси гу ри тел ни ят пе ри од, от кой то се из чис ля ва 
обез ще те ни е то. След ва ща та гра фи ка яс но по каз ва вли я ни е то на за ко но ви те про ме ни при ди на ми ка та 
на сред но то ме сеч но обез ще те ние за без ра бо ти ца (Виж Фиг. 1).

Фиг. 1. Сред но ме сеч но па рич но обез ще те ние за без ра бо ти ца за пе ри о да яну а ри 2009 – 
 юни 2011 г.
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Фи нан со ви ят ефект от удъл жа ва не то на оси гу ри тел ния пе ри од, от кой то се из чис ля ва обез ще те ни е то 
за без ра бо ти ца, се от ра зя ва сла бо вър ху раз ме ра на сред нод нев но то обез ще те ние в пър ви те ме се ци 
на въ веж да не то на нор ма та. В след ва ща та таб ли ца е по ка зан то зи ефект вър ху от пус на тото па рич но 
обез ще те ние за без ра бо ти ца по чл.54а, ал.1 за пе ри о да яну а ри – юни 2011 г. на 51 134 без ра бот ни ли-
ца. (виж Табл. 5). 

За на ма ля ва не на раз хо ди те за крат кос роч ни обез ще те ния вли я ние оказ ва и за си ле ни ят кон т рол от 
ор га ни те на На ци о нал ния оси гу ри те лен ин с ти тут по спаз ва не на оси гу ри тел но то за ко но да тел с т во за крат-
кос роч ни те обез ще те ния. Из вър ш ват се съв мес т ни про вер ки от кон т рол ни те ор га ни на НАП,  ИА“ГИТ” и 
НОИ на рис ко ви оси гу ри те ли, слу жи те ли от ТП на НОИ под дър жат неп ре къс на та връз ка с Ре ги о нал ни те 
здрав ни ин с пек ции в съ от вет на та об ласт и да ват ра зяс не ния за пра вил но то из да ва не на бол нич ни те 
лис то ве от ле ка ри те. Неп ре къс на то се усъ вър шен с т ват кон т рол ни те про це ду ри на прог рам ния про дукт 
за ре гис т ра ция на бол нич ни те лис то ве, пре цен ка на пра во то, из чис ля ва не и из п ла ща не на обез ще те-
ния та, сиг на ли зи ра не на про ку ра ту ра та при съм не ние за зло у пот ре би с бол нич ни и др.

За бе леж ка: Ма кар че ана ли зи ра ни ят пе ри од об х ва ща пър ви те де вет ме се ца на 2011 г., част от таб-
ли ци те раз г леж дат пе ри о да до 30 юни 2011 г., по ра ди фак та, че са по да де ни, об ра бо те ни и е из вър ше но 
пла ща не на по-го лям об х ват пър вич ни до ку мен ти за обез ще те ния за шес т ме се чи е то на го ди на та и мо гат 
да се нап ра вят по-точ ни из во ди и зак лю че ния.

Табл. 5. Ефект от увеличаване на периода за определяне на размера на ПОб от 9 на 18 месеца

Среден дневен размер на ПОБ Разлика в средния 
дневен размер на  

ПОБ(лв.)

Изменение на  
средния дневен  

размер на ПОБ по 
 чл. 54 ал. 1 (%)

период от 18 м.
(реалния за 2011 г.)

период от 9 м.

14,44 14,61 -0,17 -1,15%

Из точ ник: Ре гис тър „ПОБ”, НОИ.

Антоанета ганчева,
главен директор на главна дирекция “Анализ, планиране и прогнозиране”
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 В из пъл не ние на чл.5, ал.11 от КСО, в На ци о-
нал ния оси гу ри те лен ин с ти тут (НОИ) е съз да де на 
и се под дър жа ин фор ма ци он на сис те ма за раз п ла-
ща тел ни те ве до мос ти, пре да де ни от прек ра те ни 
оси гу ри те ли без пра воп ри ем ник. Дан ни те от нея се 
из пол з ват за  из чис ля ва не и от пус ка не на пен сии и 
па рич ни обез ще те ния.

Из г раж да не то на сис те ма та за об с луж ва не на 
оси гу ри тел ния ар хив на НОИ за поч на през 2005 г. 
Със за да ча та да се под гот ви ос нов на та част от ней-
ни те ком по нен ти бе на то ва рен вън шен из пъл ни тел. 
След ка то в края на 2010 г. про ек тът бе из пъл нен 
и сро кът на до го вор ни те от но ше ния меж ду НОИ 
и вън ш ния из пъл ни тел из те че, за дъл же ни е то за 
осъ щес т вя ва не на елек т рон на об ра бот ка на раз п ла-
ща тел ни те ве до мос ти пре ми на към слу жи те ли те на 
НОИ и по-спе ци ал но към те зи от Ди рек ция “Оси-
гу ри те лен ар хив и до ку мен т но-ин фор ма ци он ни 
дей нос ти” (ОАДИД). От то зи мо мент на та тък Ди-
рек ция “ОАДИД” раз ра бот ва ме то до ло ги я та по ця-
лос т но то фун к ци о ни ра не на ин фор ма ци он на та сис-
те ма, об с луж ва ща оси гу ри тел ния архив на НОИ. 
Ди рек ци я та ко ор ди ни ра и кон т ро ли ра ра бот ни те 
про це си в от де ли те с фун к ци о ни ра щи цен т ро ве за 
елек т рон но ар хи ви ра не, ут върж да ва про це ду ри, 
рег ла мен ти ра щи вза и мо дейс т ви е то меж ду сек тор 
“Оси гу ри те лен ар хив”(ОА) и от де ли те “Обе ди нен 
оси гу ри те лен ар хив” (ООА) с дейс т ва щи Цен т ро ве 
за елек т рон на об ра бот ка (ЦЕО) и др. 

Спе ци ал но за по-бър зо то и ка чес т ве но осъ-
ществя ва не на про це си те по ска ни ра не и ин дек си-
ра не на раз п ла ща тел ната до ку мен та ция от Глав на 

ЕЛЕК Т РОН НО ТО АР хИ ВИ РА НЕ В НОИ – 
Същ НОСТ И ПЕР С ПЕК ТИ ВИ

Архивно стопанство

Евгения  Петрова,
директор на Дирекция “Осигурителен архив и документноинформационни 
дейности”

Искра Койнарска,
началниксектор в Дирекция “Осигурителен архив и документно
информационни дейности”

ди рек ция “Ин фор ма ци он ни сис те ми” на НОИ бя ха 
раз ра бо те ни че ти ри от дел ни опе ра тив ни мо ду ла 
(кон т ро лен, ска ни ращ, ин дек си ращ и спра во чен), 
под по ма га щи ра бо та та на слу жи те ли те, зае ти с 
та зи дей ност.  

Прак ти чес ко то при ло же ние на мо ду ли те се 
осъ щес т вя ва в от де ли те ООА с дейс т ва щи ЦЕО, 
в ко и то се ре а ли зи ра стра те ги я та за ок руп ня ва не 
на ар хив ни те ма си ви, при е ти от ня кол ко ра йон ни 
струк ту ри. Към мо мен та в струк ту ра та на НОИ 
фун к ци о ни рат ООА с ЦЕО към РУ “СО” Плов-
див, РУ “СО” Кюс тен дил (Не вес ти но), РУ “СО” 
Тър го ви ще и РУ “СО” Ло веч (Те те вен). В про цес 
на из г раж да не е обе ди нен оси гу ри те лен ар хив на 
те ри то ри я та на РУ “СО” Вра ца, в кой то ще бъ де 
кон цен т ри рана раз п ла ща тел на та и тру до воп рав-
ната до ку мен та ция на РУ “СО” Вра ца, РУ “СО” 
Мон та на и РУ “СО” Ви дин. 

Ор га ни за ци я та на ра бо та в от де ли те е рег ла-
мен ти ра на с ра бот на ин с т рук ция, фор му ли ра ща 
ос нов ни те про це си, дейс т вия, от го вор ни ли ца и 
сро кове в ета пи те на ска ни ра не и ин дек си ра не на 
раз п ла ща тел на та до ку мен та ция. Ос нов на та цел е 
чрез при ла га не то й в Цен т ро ве те за елек т рон на об-
ра бот ка да се за да де един на тех но ло гия на ра бо та 
и да се пре дот в ра тят про пус ки при из пъл не ние на 
за дъл же ни я та на слу жи те ли те. 

Опи са ни те в ин с т рук ци я та про це ду ри, се ба зи-
рат вър ху ком п лек с на та ин фор ма ци он на сис те ма, 
об с луж ва ща оси гу ри тел ния ар хив на НОИ, включ-
ва ща след ни те мо ду ли:
Ø Ре гис т ра ци о нен мо дул в част та: 
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§ на при е мо-пре да ва тел ната про це ду ра с ва ри-
ант на кон так т ни точ ки, ТП/ТП или ТП/оси гу ри тел;
§ по ло ка ли зи ра не на фи зи чес ко то мес то по ло-

же ние на ар хив ни те ку тии/де ла в архивох ра ни ли-
ще то на ООА.
Ø Тран с пор тен мо дул в част та:
§ асо ци и ра не на де ла към ку тии;
§ пре да ва не на ар хив ни ку тии в ЦЕО за елек-

т рон но ар хи ви ра не;
§ при е ма не на елек т рон но ар хи ви ра ни те ар-

хив ни ку тии в ООА.
Ø Мо дул за уп рав ле ние и кон т рол на ра бот ния 

про цес;
Ø Мо дул за уп рав ле ние на про це са по ска ни-

ра не;
Ø Мо дул за уп рав ле ние на про це са по ин дек-

си ра не;  
След пред ва ри тел но тес т ва не на кон т рол ния, 

ска ни ра щия и ин дек си ра щия мо дул в ЦУ и “ООА” 
с ЦЕО към ТП, въвеж да не то им в ре а лен ре жим 
на ра бо та в обе ди не ни те оси гу ри тел ни ар хи ви се 
осъ щес т ви по е тап но, как то след ва:
§ ООА - Плов див: 25.02.2011 г.;
§ ООА - Тър го ви ще - 08.03.2011 г.; 
§ ООА - Не вес ти но - 21.03.2011 г.; 
§ ООА - Те те вен - 11.04.2011 г.
В анга жи ментите на Ди рек ция “ОАДИД” са и 

раз ра бот ва нето, внед ря ва нето и кон т ролът вър ху 
из пъл не ни е то на нор ма ти ви те за ска ни ра не на 
раз п ла ща тел ни ве до мос ти и ин дек си ра не на ме та-
ин фор ма ция. Раз ра бо те ни ят от ГД “ИС” мо дул за 
ин дек си ра не пре дос та вя въз мож ност за ин дек си-
ране на ме та ин фор ма ция чрез три раз лич ни ме то да, 
в за ви си мост от ти па на кон к рет на та раз п ла ща тел на 
ве до мост:
§ въ веж да не на стан дар т на ин фор ма ция за оси-

гу ре ни те ли ца в ин дек с на та таб ли ца – в то зи слу чай 
ин дек са то рът за поч ва въ веж да не на дан ни за броя 
под ле жа щи на ин дек си ра не ре до ве, съ от вет с т ващ 
на броя оси гу ре ни ли ца, по ре ден но мер, име, пре-
зи ме, фа ми лия, ЕГН, до пъл ни тел на ин фор ма ция и 
пе ри од.
§ въ веж да не на ну ле ва стра ни ца - в слу ча и те, 

ко га то име на та на ра бот ни ци те и слу жи те ли те не 
са въ ве де ни към все ки ме сец от ве до мост та, а са мо 
ка то спи сък се из пол з ва по со че на та фун к ция. Тъй 
ка то име на та са ос но вен еле мент за ин дек си ра не 
и тър се не на ин фор ма ция от ма си ва елек т рон ни 
изоб ра же ния, те за дъл жи тел но се пре на сят от 
пър ва та спи съч на стра ни ца  (ну ле ва стра ни ца) към 
стра ни ци те, в ко и то са по со че ни въз наг раж де ни я та 
и удръж  ки те на ли ца та за от дел ни те ме се ци. 

§ въ веж да не на пред ход на стра ни ца - фун к ция-
та се из пол з ва в слу ча и те, ко га то ин фор ма ци я та за 
оси гу ре ни те ли ца е раз по ло же на на две сре щу по-
лож ни стра ни ци, ка то име на та фи гу ри рат са мо на 
ля ва та. За да се из вър ши прех вър ля не на име на та 
от ля ва та на дяс на та стра ни ца, се из вър ш ва ав то-
ма тич но прех вър ля не на име на.

Кри те ри ят, кой то обек тив но от ра зя ва ин ди ви-
ду ал ния при нос на ин дек са то ри те към об щия обем 
ра бо та, е въ ве ден ред в ин дек с на та таб ли ца, ка то 
се при ема, че въ ве де ният ред е рав нос то ен ка то 
вре ме и слож ност на опе ра ци я та за ав то ма тич но 
прех вър ля не на име на и оп ре де ля не на ста туса 
“не под ле жа щи на ин дек си ра не стра ни ци”. 

Обоб ще ни те циф ро ви по ка за те ли за пе ри о да от 
01.03.2011 г. до 30.11.2011 г., от чи та щи сте пен та 
на ска ни ра не и ин дек си ра не в че ти ри те цен тъ ра 
са след ни те:
§ общ брой ска ни ра ни стра ни ци за че ти ри те 

Цен тъ ра за елек т рон на об ра бот ка - 1 392 604 бр.;
§ общ брой ин дек си ра ни стра ни ци - 571 977 бр.;
§ общ брой ин дек си ра ни ре до ве - 4 580 507 бр.
Вслед с т вие на но ви те ус ло вия, в ко и то НОИ 

ре а ли зи ра дей ност та си по елек т рон но ар хи ви ра не 
чрез соб с т ве ни фи нан со ви и ма те ри ал ни ре сур си, а 
ска ни ра не то и ин дек си ра не то на ме та ин фор ма ция 
се осъ щес т вя ва от на е ти по граж дан с ки до го во ри 
ли ца, бе ше пре о це не на не об хо ди мост та от елек-
трон на об ра бот ка на раз п ла ща тел ни те ве до мос ти, 
об х ва ща щи пе ри о да от 01.01.1976 г. до 31.12.1996 
г. По со че на та хро но ло гич на рам ка се обус ла вя от 
въ веж да не то на ЕГН ка то ад ми нис т ра ти вен иден ти-
фи ка тор на граж да ни те през 1976 г. и на Ре гис тъ ра 
на оси гу ре ни те ли ца през 1997 г. Прак ти чес ки ят 
опит по каз ва, че един ният граж дан с ки но мер не 
фи гу ри ра в раз п ла ща тел ни те ве до мос ти ка то за-
дъл жи те лен рек ви зит до сре да та на 90-те години, 
ко е то въз п ре пят с т ва из пол з ва не то му ка то кри те-
рий при въ веж да не или тър се не на ин фор ма ция за 
оси гу ре ни те ли ца по ана ло гия с мо де ла, за ло жен 
в Ре гис търа на оси гу ре ни те ли ца. След съ пос тав ка 
меж ду най-чес то тър се ни те пе ри оди от оси гу ре ни-
те ли ца и ин тен зи те та на пол з ва не на ве до мос ти те 
с цел из да ва не на удос то ве ре ния за оси гу ри те лен 
до ход бе ше взе то ре ше ние, счи та но от 02 май 2011 
г. 1980 г. да се оп ре де ли за на ча лен пе ри од на елек-
т рон но то ар хи ви ра не.

От със т ви е то на съз да ден от дър жа ва та за ко нов 
рег ла мент за опаз ва не и съх ра не ние на раз п ла ща тел-
на та до ку мен та ция на оси гу ри те ли от час т ния сек тор 
за пе ри о да 1990 - 2005 г. съз да ва пред за ин те ре-
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со ва ни те ли ца труд нос ти, а в ня кои слу чаи до ри 
не въз мож ност да се снаб дят с до ку мен ти за оси гу-
ри те лен стаж и до ход. В кон тек с та на пред п ри е ти те 
ре фор ми в об ласт та на пен си он но то оси гу ря ва не 
въз мож ност та за до каз ва не на оси гу ри те лен стаж 

и до ход при до би ва по-се ри оз но со ци ал но зна че-
ние. Фун к ци о ни ра не то на на деж ден елек т ро нен 
оси гу ри те лен ар хив на НОИ е ед на от пред пос-
тав ки те за га ран ти ра не на оси гу ри тел ни те пра ва 
на граж да ни те.

Фигура 1. Схема на окрупняването на архивните масиви
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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 
“УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  НА КЛИЕНТИТЕ ОТ 
КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ В НОИ”

Анализи

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ДЕКЕМВРИ, 2011 Г.

ДИРЕКЦИЯ ”КОМУНИКАЦИИ, ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО 
СъТРУДНИЧЕСТВО

Не об хо ди мост от из с лед ва не то и при ло жи мост 
на ре зул та ти те

Ка чес т ве но то об с луж ва не на граж да ни те е ос-
нов на цел  на пуб лич на та ад ми нис т ра ция. През 
пос лед ни те го ди ни ка чес т во то на ус лу ги те ста на 
клю чов при о ри тет и в меж ду на род ни те нор ми и 
стан дар ти в об ласт та на со ци ал но то оси гу ря ва не. 
През 2010 г. Меж ду на род на та асо ци а ция по со-
ци ал но оси гу ря ва не (МА СО) съз да де Ба ро ме тър 
по со ци ал но оси гу ря ва не – въп рос ник с ба зис ни 
ин ди ка то ри, кой то от 2011 г. се по пъл ва еже год но 
от ор га ни за ци и те-член ки. Ба ро ме тъ рът  има две 
пред наз на че ния – да се из пол з ва  за меж ду на род-
ни срав не ния и ка то ин с т ру мент за са мо о цен ка на 
вся ка от дел на ор га ни за ция. Ев ро пейс ка та ко ми сия 
съ що ак цен ти ра вър ху ка чес т во то на ус лу ги те, ка то 
от 2007 до 2011 г. про ве де ре ди ца фо ру ми, из да де 
бя ла кни га и  по ре ди ца от док ла ди за Со ци ал ни-
те ус лу ги от об щес т вен ин те рес, сред ко и то са и 
ад ми нис т ра тив ни те ус лу ги в об ласт та на со ци ал-
но то оси гу ря ва не.  През 2010 г. бе ше съз да де на и 
ра бот на гру па към Ев ро пейс кия пар ла мент, ко я то 
да раз ра бо ти про ек тоди рек ти ва и прав на рам ка за 
кри те ри и те за ка чес т во на со ци ал ни те ус лу ги от 
об щес т вен ин те рес в стра ни те-член ки на ЕС.

Съв ре мен ни те стан дар ти за ка чес т во на ус лу-
ги те в пуб лич на та ад ми нис т ра ция пред по ла гат 
вся ка ин с ти ту ция да при ла га сис те ма за оцен ка на 
ка чес т во то, ко я то включ ва след ни те за дъл жи тел ни 
ком по нен ти:

• да се фор му ли рат из ме ри ми и съ пос та ви ми ин-
ди ка то ри (напр. сред но вре ме за  об с луж ва не на един 
кли ент,  сред но вре ме за от пус ка не на но ва пен сия, 
сред но вре ме за об ра бот ва не на бол ни чен лист, про-
цент  об с лу же ни обаж да ния  по те ле фо на и др.) 

• да се наб лю да ва ди на ми ка та на те зи ин ди ка-
то ри във вре ме то (ръст или спад, по доб ря ва не или 
вло ша ва не) 

• да се пла ни рат и при ла гат  мер ки за оп ти ми-
зи ра не (напр. уве ли ча ва не броя на об с луж ва щия 
пер со нал, про фе си о нал но обу че ние, ав то ма ти за ция 
на про це си те и др.) 

• пе ри о дич но да се сле ди ефек тът от въ ве де ни те 
мер ки (напр. с кол ко на ма ля ва сред но то вре ме за 
от пус ка не на но ва пен сия след въ веж да не на мер ки 
за по доб ря ва не на ор га ни за ци я та, с кол ко на рас т ва 
про цен тът об с лу же ни обаж да ния след въ веж да не 
на ав то ма ти зи ра на те ле фон на тех ни ка и др.) 

От чи тай ки не об хо ди мост та от об рат на връз ка 
с кли ен ти те и проз рач ност на ад ми нис т ра тив на та 
дей ност, в края на 2011 г. НОИ про ве де ан кет но 
про уч ва не за удов лет во ре ност та на кли ен ти те. То се 
ба зи ра на пред с та ви тел на за стра на та из вад ка от 2 
800 ду ши на въз раст над 18 го ди ни. Попълването на 
анкетните карти беше организирано от тери то риал-
ните поделения на НОИ. Електронната обработка 
на картите беше направена от социоло гическата 
агенция “Сова Харис”.

Ре зул та ти те от из с лед ва не то ще се из пол з ват за 
де фи ни ра не то и ар гу мен ти ра нето на не об хо ди ми те 
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ад ми нис т ра тив ни про ме ни в НОИ.  В бъ де ще то 
ще се про веж да ре дов но, ко е то ще поз во ли да се 
сле ди ди на ми ка та на  дан ни те, да се ана ли зи рат 
про ме ни те в оцен ки те на граж да ни те и връз ка та 
им с осъ щес т ве ни те ад ми нис т ра тив ни ре фор ми. 
Ре зул та ти те мо гат да се из пол з ват и за фор му ли ра-
не на ко ли чес т ве ните ин ди ка то ри и въ веж да нето 
на сис те ма за оцен ка на ка чес т во то на ус лу ги те 
в НОИ.

Де мог раф с ки и со ци а лен про фил на кли-
ен ти те

Же ни те са зна чи тел но по ве че от мъ же те – 65,8% 
от всич ки кли ен ти в при ем ни те на НОИ. Въз рас-
то ва та струк ту ра на  кли ен ти те съ що се раз ли ча ва 
зна чи тел но от  об ща та струк ту ра на пъл но лет но то 
на се ле ние в стра на та (Фиг. 1) От но си тел но най-

мно го са ико но ми чес ки ак тив ни те ли ца от 50 до 
59-го диш на въз раст. 

Кли ен ти те имат срав ни тел но ви сок об ра зо ва те-
лен ста тус – бли зо 55% са с вис ше или по лу вис ше 
об ра зо ва ние. Раз п ре де ле ни е то по со ци ал ни гру пи е 
бли зо до дейс т ви тел но то раз п ре де ле ние на ра бот на-
та си ла в стра на та (Фиг. 2). От но си тел но по-ви сок 
спря мо дейс т ви тел на та струк ту ра е де лът на пред-
п ри е ма чи те и са мо на е ти те ли ца, ко е то пред по ла га, 
че те имат срав ни тел но по-го ля ма не об хо ди мост  
от ад ми нис т ра тив ни те ус лу ги в НОИ. За смет ка на 
то ва де лът на пен си о не ри те и уча щи те се в при ем-
ни те на НОИ е по-ни сък от дейс т ви тел ния им дял 
в струк ту ра та на  пъл но лет но то на се ле ние.

Спо ред ма те ри ал ния си ста тус над две тре ти 
(69%) от  рес пон ден ти те се оце ня ват ка то “хо ра, 
ко и то жи ве ят с из вес т ни ли ше ния”, а 16%  смя тат, 
че жи ве ят с го ле ми ли ше ния.

Фигура 1:  Относителен дял на клиентите по възрастови групи

Фигура 2 Структура на клиентите по социални групи
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3.1. Вре ме за об с луж ва не
Вре ме то, ко е то граж да ни те  из раз ход ват за 

пол з ва не  на ад ми нис т ра тив ни те ус лу ги, е клю-
чов еле мент от оцен ка та на ка чес т во то. По ве че от 
по ло ви на та кли ен ти  (56,6%) са от де лили под 10 
ми ну ти, но 32,3% или поч ти ед на тре та са ос та на ли 
пред ги ше то 15-20 ми ну ти. То ва е дос та ви сок дял, 
ка то се има пред вид ха рак те ра на ус лу ги те в НОИ.  
Над 7% са от де ле ли от по ло вин до един час, а на 
2% от кли ен ти те се е на ло жи ло да ид ват по ве че от 
един път за съ ща та ус лу га. То ва са кри тич ни по ка-
за те ли, чи е то на ма ля ва не трябва да ста не ед на от 
клю чо ви те це ли на НОИ за 2012 г.

Вре ме то на об с луж ва не е раз лич но за от дел ни те 
ви до ве ус лу ги. Де лът на ли ца та, ко и то са би ли об-
с лу же ни бър зо (в рам ки те на 10 ми ну ти), е най-го-
лям при из да ва не то на ПИК или ИКО (81%) и при 
из да ва не на удос то ве ре ния за раз ме ра на пен си и те 
(64,4%). Де лът на ли ца та, ко и то са от де ли ли над 
по ло вин час или са ид ва ли по ве че от един път, е 
най-ви сок при по да ва не то на до ку мен ти за пен сии 

или обез ще те ния по ЕРМД (19,8% са ча ка ли над 
по ло вин час и 4,8% са ид ва ли пов тор но), как то  при 
за вер ка на оси гу ри тел на книж ка  (14,8% са ча ка ли 
над по ло вин час и 5% са ид ва ли пов тор но).

3.2. Дос тъп до ин фор ма ция
Око ло 80% от кли ен ти те лес но са се ин фор ми ра ли 

как ви до ку мен ти тряб ва да под гот вят пре ди да по се тят 
при ем на та. Дру ги 18% оба че не са има ли не об хо ди-
ма та ин фор ма ция или труд но са се ори ен ти ра ли. На 
Таб ли ца 1 са пред с та ве ни  из точ ни ци те на ин фор-
ма ция за кли ен ти те. Об що 61,8% са по лу чи ли ин-
фор ма ция от слу жи те ли те на НОИ – на ги ше или 
по те ле фо на. То ва по каз ва, че ин фор ма ци о ни те 
ма те ри а ли, в т.ч. и сай та на НОИ, могат да се пол-
з ват по-ефек тив но за улес ня ва не на пред ва ри тел-
на та под го тов ка и ин фор ми ра ност та на кли ен ти те.  
Срав ни тел но ви сок е де лът на ли ца та, ко и то не са се 
обър на ли към НОИ за пред ва ри тел на ин фор ма ция, 
а са я по лу чи ли са ми чрез поз на ти, от ра бо то да те ля 
или  са пла ти ли на час тен кон сул тант за та зи цел.

Фигура 3. Разпределение на клиентите по вид на  ползваните услуги

3. Със то я ние на ус лу ги те в при ем ни те на НОИ

Раз п ре де ле ни е то на кли ен ти те по ви до ве  ус лу ги е 
пред с та ве но на Фи гу ра 3. Най-мно гоб рой ни са  пот-
ре би те ли те на ус лу ги, свър за ни с крат кос роч ни те 
обез ще те ния и по мо щи – над ед на тре та от всич ки 
ан ке ти ра ни. На вто ро мяс то е по да ва не то на до ку-
мен ти за от пус ка не или про мя на на пен си я та (21,2%), 
а на тре то – из да ва не то и за вер ка та на оси гу ри тел ни 
книж ки (10,5%). Ус лу ги те на оси гу ри тел ния ар хив 
съ що се пол з ват от дос та го лям про цент кли ен ти 
(9%). Съ щес т вен е и де лът на ли ца та, по се ща ва щи 
при ем ни те за ин фор ма ция, кон сул та ции, как то и 

за из да ва не на удос то ве ре ния. Кли ен ти те, ко и то 
ид ват за да по лу чат пер со на лен иден ти фи ка ци о нен 
код (ПИК) или иден ти фи ка ци о нен код на оси гу ри тел 
(ИКО), са око ло 5% и над ви ша ват те зи, ко и то по да ват 
до ку мен ти за пен сии и обез ще те ния по ев ро пейс ки 
рег ла мен ти и меж ду на род ни до го во ри (ЕРМД). За 
вся ка от ос та на ли те ус лу ги кли ен ти те са под 3% от 
об щия брой, в т.ч. кан ди да ти те по прог ра ма та “Про-
фи лак ти ка, ре ха би ли та ция и от дих”,  по да ва не то на 
до ку мен ти за тру до ва зло по лу ка и про фе си о нал на 
бо лест и др. Те зи дан ни  мо гат да се из пол з ват за оп-
ти ми зи ра не раз п ре де ле ни е то на  ра бот ни те мес та в 
при ем ни те на НОИ. 
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3.3 Оцен ка на слу жи те ли те  и ма те ри ал ни те 
ус ло вия в при ем ни те на НОИ

По ве де ни е то и ком пе тен т ност та на слу жи те ли те 
в НОИ са по лу чи ли най-ви со ка оцен ка от всич ки 
из с лед ва ни по ка за те ли за ка чес т во. Над 91% от 
всич ки ан ке ти ра ни счи тат, че слу жи те лят ока зал 
ус лу га та, при те жа ва про фе си о нал на ком пе тен т-
ност; 98% са по лу чи ли от го вор на всич ки за да де ни 
въп ро си; в 86% от слу ча и те до ку мен ти те са об ра-
бо те ни бър зо и ка чес т ве но. Съ щев ре мен но кли ен-
ти те по каз ват ви со ка сте пен на удов лет во ре ност от 
про я ве но то уч ти во  от но ше ние и ува же ние (90,2% 
от рес пон ден ти те) и от де ло вия вън шен вид (86,1%)

Най-ви со ки оцен ки за про фе си о нал на ком пе-
тен т ност имат слу жи те ли те, ко и то са об ра бот ва ли 
до ку мен ти за крат кос роч ни обез ще те ния и по мо щи 
(94,3% от кли ен ти те), след ва ни от слу жи те ли те, 
ко и то за ве ря ват оси гу ри тел ни те книж ки (94,2%) 
и те зи в оси гу ри тел ния ар хив (93,4%). По-нис ка 
сте пен на удов лет во ре ност по каз ват  кли ен ти-
те, пол з ва щи пра ва по ев ро пейс ки рег ла мен ти и 
меж ду на род ни до го во ри (83% или 8 пун к та под 
сред на та стой ност за всич ки ус лу ги в НОИ) и те-
зи, ко и то по да ват до ку мен ти за пен сия (86% или 5 
пун к та под сред на та).

Ма те ри ал ни те ус ло вия в при ем ни те по ме ще ния, 
обо руд ва не и др. са по лу чи ли зна чи тел но по-нис ки 
оцен ки. По-мал ко от по ло ви на та ан ке ти ра ни смя-
тат, че са съз да де ни ус ло вия за дос тъп за ин ва ли ди, 
а спо ред 20%  при ем ни те изоб що не са дос тъп ни. 
Спо ред 27%  от по се ти те ли те ня ма дос та тъч но 
прос т ран с т во в по ме ще ни я та, а  28%  смя тат , че  
не е оси гу ре но не об хо ди мо то тех ни чес ко обо руд-
ва не. Поч ти ед на тре та (31,2% от рес пон ден ти те)  
да ват от ри ца тел на оцен ка на съз да де ни те удоб с т ва 

- се дя щи мес та, ма си и др. От но си тел но по-доб ра 
е оцен ка та за оси гу ре ност с ин фор ма ци он ни таб ла 
и ви зу ал ни  сред с т ва – удов лет во ре ни са 69,7% от 
кли ен ти те.

4. Те ри то ри ал ни раз ли чия
Из с ле да ва не то об х ва ща кли ен ти те във всич ки 

28 те ри то ри ал ни по де ле ния на НОИ, ка то ан ке ти те 
са по пъл ва ни  не са мо в при ем ни те на съ от вет ни те 
ок ръж ни гра до ве, но и в 98 тех ни  фи ли а ли и из не-
се ни ра бот ни мес та. Дан ни те оба че тряб ва да се ин-
тер п ре ти рат с ог лед на до пус ти ма та ста тис ти чес ка 
греш ка. По ра ди то ва са ана ли зи ра ни са мо слу ча и те 
на зна чи ми от к ло не ния в сте пен та на удов лет во ре-
ност на кли ен ти те с по ве че от 5 про цен т ни пун к та 
под или над сред ните за стра на та. 

Най-ви со ки оцен ки за про фе си о нал на ком пе тен-
т ност, бър зо и ка чес т ве но об ра бот ва не на до ку мен-
ти те, са по лу чи ли слу жи те ли те в Хас ко во, Шу мен, 
Сли вен, Па зар д жик, Раз г рад, Пле вен, Габ ро во, 
Мон та на и Вар на. В по-нис ки те ета жи на ска ла та 
ос та ват Ям бол, Ло веч и  Со фия-ок ръг. Оцен ка та на 
рес пон ден ти те за про фе си о нал на та ком пе тен т ност 
на слу жи те ли те не ви на ги съв па да с ком п лек с на та 
оцен ка в съ от вет но то те ри то ри ал но по де ле ние, ко-
я то е нап ра ве на за це ли те на го диш на та атес та ция 
на пер со на ла през 2011 г. 1  В ня кои слу чаи  при 
слу жеб на та атес та ция е про я ве на по-го ля ма взис-
ка тел ност и са да де ни нис ки оцен ки, но кли ен ти те 
по каз ват  най-ви со ка сте пен на удов лет во ре ност. 
Та ки ва раз ли ки има напр. в Габ ро во и Па зар д жик, 
чи и то атес та ци он ни оцен ки са ед ни от най-нис-
ки те за стра на та.  В дру ги слу чаи ком п лек с на та 
оцен ка на те ри то ри ал но то по де ле ние е ви со ка, но 
кли ен ти те имат по-ви со ки очак ва ния за ка чес т во 

1 Го диш на та атес та ци он на оцен ка на пер со на ла в НОИ се из вър ш ва по пет сте пен на ска ла ран жи ра на от 5 “неп ри ем ли во 
из пъл не ние” до 1 “мно го доб ро из пъл не ние”. Оцен ка та на рес пон ден ти те е ран жи ра на в трис те пе на ска ла, ка то удов лет во ре-
ност та се срав ня ва по де лът на ли ца та,  по со чи ли най-ви со ка та сте пен.

Таблица 1. От къде научихте какви документи трябва да подготвите преди извършване на 
услугата

Залбележка: Сборът от процентите е повече от 100, тъй като е посочван повече от един отговор

 От служителите в приемната на НОИ 40,0
 От служителите на НОИ по телефона 21,8
 Запознах се сам с нормативните актове 19,9
 От мои познати  10,8
 От работодателя 6,5
 От сайта на НОИ 9,6
 От информационни материали на НОИ 6,7
 Платих на частен консултант 1,3 

Източник на информация Отговорили (%)
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на об с луж ва не то, напр. в  сто ли ца та. 
По-яс но из ра зе ни са раз ли чи я та по от но ше ние 

на ус ло ви я та в при ем ни те и ма те ри ал ни те удоб с т ва, 
ко и то пред ла гат раз лич ни те те ри то ри ал ни по де-
ле ния. Сред ни ят дял на удов лет во ре ни те кли ен ти 
за стра на та е 61%, а за те ри то ри ал ни те поде ле ния 
оценките са в ди а па зон от над 80% удов лет во ре ност 
в Раз г рад, Пле вен, Тър го ви ще и Ру се, до по-мал-
ко от 40% в Со фия ок ръг и В. Тър но во и   21% в 
Па зар д жик. 

Оцен ки те за на ли чие на ин фор ма ци он ни таб ла 
и дос тъп на ин фор ма ция са най-ви со ки в Пле вен, 
Раз г рад, Хас ко во и Ви дин (с око ло 20 пун к та над 
сред ни я дял удов лет во ре ни кли ен ти, кой то е  69,7% ). 
Най-нис ко е оце нен то зи по ка за тел в Ям бол,  Па-
зар д жик и Со фия.

5. Оценка на телефонните услуги
По ве че от по ло ви на та кли ен ти (56,5%) раз го-

ва рят по ня кол ко пъ ти ме сеч но по те ле фо на със 
слу жи те ли на НОИ, а  поч ти две тре ти са се свър з-
ва ли по не един път ме сеч но. Те зи дан ни са кос вен 
ин ди ка тор за ви со ка та на то ва ре ност на те ле фон-
ни те ко му ни ка ции. 

Удов лет во ре ност та на кли ен ти те е ви со ка по от-
но ше ние на ком пе тен т ния от го вор и про я ве но то уч-
ти во от но ше ние, (съ от вет но 92% и 91%). По-нис ка 
е сте пен та на удов лет во ре ност от дос тъп ност та на 
връз ка та – 15% не са на ме ри ли лес но ин фор ма ция 
за тър се но то зве но (ди рек ция или от дел), а 13%  са 
има ли труд нос ти при осъ щес т вя ва не на връз ка та.

6. Оцен ка на елек т рон ни те ус лу ги
Пот ре би те ли те на елек т рон ни справ ки и ус лу ги 

пред с тав ля ват мно го го лям дял от всич ки кли ен ти. 
Об що 56,9% от всич ки ан ке ти ра ни ли ца са пол з-
ва ли по не ед на от пред ла га ни те ус лу ги на НОИ. 
Най-раз п рос т ра не ни са справ ки те по ЕГН (54,5% 
от кли ен ти те), справ ки те по БУЛ С ТАТ (26,7%), 
пол з ва не на раз п рос т ра ня ва ни те от НОИ прог рам-
ни про дук ти (33%) и по лу ча ва не на ин фор ма ция 
по елек т рон на по ща или мо би лен те ле фон (12%). 
Об що 18% от пот ре би те ли те имат сер ти фи кат за 
елек т ро нен под пис, кой то из пол з ват за справ ки от 
ин фор ма ци он на та сис те ма на НОИ.

Про фи лът на пот ре би те ли те на елек т рон ни ус-
лу ги не се раз ли ча ва съ щес т ве но от об ща та струк-
ту ра на кли ен ти те. Поч ти ед на тре та (32,5%) са 
над 50-го диш на въз раст.  Го ля ма част са със сред но 
об ра зо ва ние (35,6%). Има пред с та ви те ли на всич-

ки со ци ал ни гру пи, в т.ч. ра бот ни ци, без ра бот ни и  
пен си о не ри. То ва по каз ва че елек т рон ни те ус лу ги 
в об ласт та на со ци ал но то оси гу ря ва не са дос тъп ни  
и са по лу чи ли дос та  ши рок об х ват.

Оцен ки те на кли ен ти те се раз ли ча ват за от дел-
ни те ви до ве ус лу ги (Фиг. 4). Ка то ця ло пот ре би-
те ли те на елек т рон ни ус лу ги имат по-ви со ки пре-
тен ции към ка чес т во то, в срав не ние с ус лу ги те “на 
ги ше” и те ле фон ни те ко му ни ка ции. Нис ка сте пен 
на удов лет во ре ност по каз ват оси гу ри те ли те, ко и то 
пра вят справ ки по БУЛ С ТАТ (52%), пол з ват соф-
ту ер ни про дук ти за об х ва ща не на ин фор ма ция от 
прид ру жи тел ни пис ма, опи си и тес т ва не на дан ни 
(37%) , как то и ли ца та, из пол з ва щи елек т ро нен под-
пис (34%). Най-нис ка е оцен ка та за ус лу га та “по лу-
ча ва не на ин фор ма ция чрез  SMS или e-mail” (31%)

7. Пре по ръ ки от кли ен ти те
На въп ро са “Как ви мер ки бих те пред ло жи ли, за 

да се по доб ри ка чес т во то на ус лу ги те” са от го во-
ри ли око ло 18% от ан ке ти ра ни те ли ца. По ве че от 
по ло ви на та пре по ръ ки  са на со че ни към по доб ря-
ва не на ма те ри ал на та ба за: 

• да се по доб ри дос тъп ност та за ин ва ли ди 
(3,4%); 

• да се осъв ре ме ни тех ни чес ко то и ком пю тър-
ното обо руд ва не (3,2%); 

• да има се дя щи мес та за по се ти те ли те; 
• да се оси гу рят са ни тар ни въз ли за кли ен ти те;
• да има асан сьо ри;  
• да се нап ра ви ре монт на сгра да та; 
• да се оси гу рят сред с т ва за пи са не, лис то ве 

за мол би и др;
• да се пос та вят елек т ро ни тер ми на ли за ре гу-

ли ра не ре да на ча ка щи те и др. 
Пре по ръ ки те, свър за ни с тру до ви те за дъл же ния 

на пер со на ла, са:
• да се на ма ли вре ме то за  об с луж ва не (3,9%);
• да се уве ли чи броят на пер со на ла в при ем-

ни те (2,1%);
• да се да ва по-из чер па тел на ин фор ма ция за 

ус лу ги те (1,9%);
• да се кон т ро ли рат и сан к ци о ни рат слу ча и те 

на не уч ти во от но ше ние към кли ен ти те;
Ня кои рес пон ден ти пре по ръч ват по доб ря ва не 

на ко ор ди на ци я та с дру ги ин с ти ту ции (в т.ч. НАП 
и ТЕЛК), с ог лед на ма ля ва не на до ку мен та ци я та и 
вре ме то за об с луж ва не на кли ен ти те. Пре по ръч ва 
се съ що да не се пра вят чес ти про ме ни в пра ви ла та 
и  ад ми нис т ра тив ни те про це ду ри.
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По ли ти ка та на На ци о нал ния оси гу ри те лен ин-
с ти тут (НОИ), от на ся ща се до обу че ни е то и по ви-
ша ва не то на про фе си о нал на та ква ли фи ка ция на 
слу жи те ли те в сис те ма та, ка то ре зул тат ви на ги е 
би ла на со че на към по-доб ро то тру до во из пъл не ние и 
по ви ша ва не ка чес т во то на об с луж ва не на кли ен ти те 
на ин с ти ту ци я та. Ба зо ви ят до ку мент, въз ос но ва на 
кой то се про веж да та зи по ли ти ка, е Пра вил никът за 
обу че ние и про фе си о нал на ква ли фи ка ция на слу жи-
те ли те, а на прак ти ка тя се ре а ли зи ра пос ред с т вом 
раз ра бот ва ния в на ча ло то на вся ка го ди на Общ го-
ди шен план за обу че ние (ОГ ПО). 

В раз ра бо те ния Общ го ди шен план за вся ка 
го ди на обу че ни я та са раз п ре де ле ни в три го ле ми 
гру пи – “Об що обу че ние”, “Це ле во обу че ние по 
функ  ци о нал ни нап рав ле ния” и “Дру ги обу че ния”. 

Пър ви ят раз дел на пла на об х ва ща обу че ни я та 
по MS Office и ра бо та със спе ци а ли зи ран соф ту ер 
на НОИ, бор ба със стре са на ра бот но то мяс то, об-
с луж ва не на кли ен ти и и др.

Вто ри ят раз дел съ дър жа спе ци а ли зи ра ни те обу че-
ния по фун к ци о нал ни нап рав ле ния, ка са е щи ос нов ни-
те дей нос ти на ин с ти ту та, по ви ша ва не на ква ли фи ка-
ци я та на слу жи те ли те в об ласт та на за ко но да тел с т во то 
и не го во то прак ти чес ко при ла га не. През пос лед ни те 
го ди ни е пос та вен ак цент вър ху обу че ни я та по от пус-
ка не и из п ла ща не на пен сии, из п ла ща не на обез ще те-

ОБУ ЧЕ НИЕ И ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА  
КВА ЛИ ФИ КА ЦИЯ В НОИ

ния по Дър жав но то об щес т ве но оси гу ря ва не (ДОО) 
и при ла га не на рег ла мен ти 1408/71 и 574/73 на ЕС за 
слу жи те лите от те ри то ри ал ни те по де ле ния (ТП) на 
НОИ, об с луж ва щи граж да ни. Към то зи раз дел се от-
на сят и спе ци а ли зи ра ни те кур со ве за ІТ-спе ци а лис ти 
от сис те ма та на НОИ.

В тре ти раз дел са от де ле ни обу че ни я та за при-
до би ва не на ква ли фи ка ция, за дъл жи тел но то еже-
год но обу че ние на чле но ве те на КУТ, учас ти я та в 
се ми на ри, ор га ни зи ра ни от вън ш ни ор га ни за ции, 
как то и ре зер вът за неп ла но ви обу че ния.

Те ма тич но обу че ни я та в НОИ са раз п ре де ле ни в 
две ос нов ни гру пи. В пър ва та са кур со ве те, во де щи 
до по ви ша ва не на ад ми нис т ра тив ния ка па ци тет на 
ин с ти ту ци я та. За та зи цел слу жи те ли на НОИ са 
вклю че ни в гру пи за при до би ва не на но ви зна ния. 
По то зи ас пект на те ма тич на на со че ност на обу че-
ни я та през 2010 г. са се ква ли фи ци ра ли об що 883 
слу жи те ли.

Вто ра та гру па обу че ния об х ва ща те зи, ко и то 
по доб ря ват про фе си о нал ни те уме ния на слу жи те-
ли те чрез по лу ча ва не на до пъл ни тел ни ра зяс не ния 
и под роб но за поз на ва не с ве че ус пеш но ра бо те щи 
прак ти ки. За та зи цел се ор га ни зи рат спе ци а ли-
зи ра ни сре щи и обу чи тел ни се ми на ри, за ся га щи 
опре де ле на проб ле ма ти ка. Тук но ви зна ния и уме-
ния през 2010 г. са по лу чи ли 1136 слу жи те ли.  

Разпределение на участниците в обученията през 2010 г. по тип обучение

Обучение и развитие
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През 2010 г. струк ту ра та на про ве де ни те обу-
че ния по те ма тич на на со че ност (от глед на точ ка 
на тех ния брой) се от ли ча ва се ри оз но в срав не ние 
с та зи за пред ход на та го ди на. По ра ди на ло жи ло-
то се през 2009 г. по ра ди ико но ми чес ка та кри за 
ог ра ни ча ва не на сред с т ва та за обу че ние и про-
фе си о нал на ква ли фи ка ция, от но си тел ни ят дял 
на ор га ни зи ра ни те от ТП и от ЦУ обу че ния през 
то зи пе ри од бе се ри оз но ре ду ци ран. За раз ли ка 
от го ди на по-ра но, пла нът за но вия от че тен пе ри-
од бе раз ши рен съ щес т ве но, ка то за ТП на НОИ 
бя ха за ло же ни се ри о зен брой обу че ния, ко и то не 

изис к ват ка къв то и да е раз ход на сред с т ва. То зи 
под ход ока за осе за е мо по ло жи тел но въз дейс т вие 
вър ху дей ност та по ква ли фи ка ци я та и прек ва-
ли фи ка ци я та на слу жи те ли те, ка то в ре зул тат се 
по лу чи зна чи тел но по ви ша ва не на от но си тел ния 
дял на обу че ни я та, ор га ни зи ра ни и про ве де ни от 
ТП. Тех ни ят дял ско чи до 45 % от об щия брой 
обу че ния. Поч ти без про мя на ос та ва де лът на 
кур со ве те, ор га ни зи ра ни в ЦУ.

По те ма тич на на со че ност струк ту ра та на про ве-
де ни те през 2009 г. и 2010 г. обу че ния е след на та:

Раз п ре де ле ние на учас т ни ци те в обу че ния про-
ве де ни през 2010 г.

 
В про ве де ни те през 2010 г. обу че ния са об х ва-

на ти об що 2019 слу жи те ли на НОИ при пла ни ра ни 
на го диш на ба за 4132 т.е. из пъл не ни е то на пла на по 
то зи по ка за тел е приб ли зи тел но 49%. За срав не ние, 
през пред ход на та го ди на са обу че ни 1122 ра бо те-
щи в сис те ма та, ко е то при пла ни ра ни 3749 пра ви 
око ло 30% от пла ни ра но то. Нап ра ве но то срав не ние 

по каз ва, че се наб лю да ва зна чим ръст при то зи 
ин ди ка тор за ефек тив ност през 2010 г. То ва е факт 
вслед с т вие как то на по-доб ро то пла ни ра не на ме-
роп ри я ти я та, та ка и на го ле мия брой слу жи те ли, 
взе ли учас тие в част от ос нов ни те обу че ния – за 
ра бо та с прог рам ния про дукт “Ар хи мед”, за бор-
ба та със стре са на ра бот но то мяс то в ТП, по ме то-
до ло гия на ек с пер ти за та на ра бо то спо соб ност та и 
обу че ни е то на Ко ми те та по ус ло вия на труд (КУТ) 
в ТП и ЦУ на НОИ.

 Брой планирани и обучени служители по години

Процентно съотношение на
проведените обучения през 

2010 г.

Процентно съотношение на
проведените обучения през 

2009 г.
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 Ди на ми ка на раз ход ва ни те сред с т ва за обу че-
ния през 2010 г.

 През 2010 г. е пре ус та но ве на низ хо дя ща та тен-
ден ция в раз ме ра на ор га ни за ци он ни те раз хо ди за 
обу че ние, ва лид на за пред ход ни те ня кол ко го ди ни. 
От гра фи ка та се виж да, че през 2010 г. чув с т ви тел но 
са се уве ли чи ли раз хо ди те за обу че ние, най-ве че по 
пър ви и вто ри раз дел, спря мо пред ход на та го ди на. Об-
що из раз ход ва ни те за обу че ние сред с т ва през 2010 г. 
(в аб со лют но из ра же ние) са поч ти три пъ ти по ве че 
в срав не ние с те зи през 2009 г. и са съв сем близ ко 

до ни ва та от пред к ри зис на та 2008 г. То ва е лес но 
обяс ни мо, тъй ка то през 2009 г. па ри те за то ва пе-
ро бя ха ми ни ми зи ра ни до край ност вслед с т вие на 
нас тъ пи ла та фи нан со ва кри за и на ло жи ли те се след 
то ва бю д жет ни ог ра ни че ния в пуб лич ния сек тор. 
То ва бе из вън ред на си ту а ция, ко я то не бе въз мож но 
да про дъл жи дъл го без ко рек ция. Ней но то зат вър-
ж да ва не мо же ше да до ве де до сил но не га тив ни 
ефек ти, как то по от но ше ние под дър жа не ни во то на 
ква ли фи ка ция на ра бо те щи те в сис те ма та, та ка и 
вър ху на ло жи тел но то по ви ша ва не на ком пе тен ции-
те на слу жи те ли те от ня кои въз ло ви нап рав ле ния.

Ос нов ни те из во ди и кон с та та ции, ко и то мо гат 
да се нап ра вят, са след ни те:

 
1. След наб лю да ва но то през 2009 г. от но си-

тел но сви ва не на дей ност та, през 2010 г. е факт 
ак ти ви зи ра не то на дей ност та по обу че ни е то, ква-
ли фи ка ци я та и прек ва ли фи ка ци я та на слу жи те ли те 
на НОИ, ка то:

− с над две тре ти (71%) е на рас нал бро ят на 
про ве де ни те обу че ния;

− поч ти двой но (97.5%) е уве ли чен бро ят на 
обу че ни те ли ца;

− от бе ляз ва се уве ли че ние с 3,22% на раз ме ра на 
из раз ход ва ни те сред с т ва за обу че ние, ка то из чис ле-
ни я та са нап ра ве ни на ба за на об що из раз ход ва ни те 
сред с т ва – ор га ни за ци он ни и ко ман ди ро вач ни.

2. Наб лю да ва се по ло жи тел на тен ден ция към 
ор га ни зи ра не на все по ве че обу че ния в ре ги о нал-
ни те зве на на НОИ, а от там и ра бо та за по доб ря ва не 
на ква ли фи ка ци я та на слу жи те ли те на ин си ту та по 
мес та. Ако през 2009 г. бли зо 85 % от обу че ни я та, 
про ве де ни в сис те ма та на НОИ, са би ли ор га ни-
зи ра ни на ни во ЦУ, то през 2010 г. към та зи гру па 
спа дат ед ва 55 %. Рет рос пек ти вен пог лед на зад 
по каз ва, че през 2006 г. съ от но но ши е то е би ло 61% 
към 39% в пол за на обу че ния та из вън Со фия (об що 
64 обу че ния). За 2007 г. дан ни те са съ от вет но 32% 

към 64% (53 обу че ния), а за 2008 г. – 30% към 70% 
(64 обу че ния).   

3. През 2010 г. е ре а ли зи ран чув с т ви тел но по-
ни сък сре ден раз ход за един учас т ник в обу че ни я та 
– 61,27 лв. За срав не ние, за съ що то го ди на по-ра но 
е пла те но сред но 106,82 лв. Оп ти ми зи ра не то на раз-
хо ди те в срав не ние с 2008 г. е още по-се ри оз но – за 
обу че ни е то на един слу жи тел пре ди две го ди ни са 
би ли из раз ход ва ни сред но 141,28 лв. Дан ни те са на 
ба за об щи раз хо ди – ор га ни за ци он ни плюс ко ман ди-
ро въч ни. То ва зат вър ж да ва те за та, че през 2010 г. се 
наб лю да ва зна чи тел но по доб ря ва не на фи нан со ва та 
ефек тив ност на обу че ни я та. 

Всич ки из ло же ни по-го ре циф ри из г раж дат 
по зи тив на та кар ти на на обу чи тел ни те про це си 
в НОИ през 2011 г. Тя се фор ми ра как то от осе-
за е мо то на рас т ва не на об щия брой ре а ли зи ра ни 
обу че ния, та ка и от чув с т ви тел но то сък ра ща ва не 
на раз хо ди те за еди ни ца. Ако тър сим пър воп ри чи-
ни те за пос лед но то, мо жем да ка жем, че на пър во 
мяс то ико но ми я та е факт бла го да ре ние на не мал-
кия брой ши ро ко об х ват ни обу че ния, про ве де ни 
от ком пе тент ни вът реш ни за сис те ма та лек то ри. 
Дру ги ят ва жен фак тор е ре а ли за ци я та на про ве де-
ни те обу че ния при по-из год ни от пред ход ни го ди ни 
фи нан со ви ус ло вия.
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РЕ ФОР МИ В ЕВ РО ПЕйС КИ ТЕ  
ПЕН СИ ОН НИ СИС ТЕ МИ  
(ПОЛ шА, УН ГА РИЯ И ФРАН ЦИЯ)

Пол ша

Трис тъл бо ви ят пен си о нен мо дел,  въ ве ден 
през 1998 г. в Пол ша, включ ва за дъл жи тел на та 
“Прог ра ма с ус лов но де фи ни ра ни внос ки” (NDC), 
управ ля ва на от пра ви тел с т во то, за дъл жи тел ни те 
“Ин ди ви ду ал ни смет ки по вто ри стълб” и доб ро-
вол ни те “Пен си он ни спес тов ни смет ки по тре ти 
стълб”. Учас ти е то в сис те ма та е за дъл жи тел но за 
всич ки ико но ми чес ки ак тив ни ли ца, ро де ни след 
31 де кем в ри 1968 г. и е доб ро вол но за ро де ни те от  
1 яну а ри 1949 г. до 31 де кем в ри 1968 г.

От 1 май 2011 г. е в си ла нов за кон, кой то пре-
на соч ва част от внос ки те на ра бо те щи те от ин ди-
ви ду ал ни те смет ки по вто ри стълб, уп рав ля ва ни от 
от во ре ни пен си он ни фон до ве (ОПФ) към но во съз-
да де ни те под с мет ки по пър ви стълб, уп рав ля ва ни 
от Пол с кия ин с ти тут за со ци ал но оси гу ря ва не 
(ZUS). След про мя на та, от дъл жи ми внос ки, в 
раз мер общо 7,3% от ме сеч но то въз наг раж де ние, 
ра бо те щи те вна сят 2,3 % по вто ри стълб, а ос та-
на ли те 5% - по но ви те под с мет ки. Внос ки те по 
пър вия стълб на дър жав но то пен си он но осигу ря-
ва не ос та ват съ щи те - ра бо те щи те вна сят 2,46%, а 
ра бо то да те ли те вна сят 9,76%. Ра бо то да те ли те не 
пра вят внос ки по вто ри стълб. От 2013 г. внос ки те 
по вто ри стълб пос те пен но ще на рас т ват, до ка то 
стиг нат 3,5% през 2017 г., ка то внос ки те по но ви-
те под с метки по пър вия стълб про пор ци о нал но 
ще на ма ля ват. Пре на соч ва не то на внос ки те към 
Пол с кия ин с ти тут за со ци ално оси гу ря ва не е не-
об хо ди мо с ог лед ог ра ни ча ва не то на бю д жет ния 
де фи цит, кой то е око ло 8% от БВП през 2010 г. и 
за паз ва не то на на ци о нал ния дълг под граница та 
от 55% от БВП (през 2010 г. той е дос тиг нал кри-
тич ни те 53,3%).

Дру ги те клю чо ви раз по ред би от но вия за кон са:
§ Но во съз да де ни те под с мет ки ще бъ дат ин дек-

си ра ни спо ред сред ния но ми на лен ръст на БВП от 
пред ход ни те 5 го ди ни.
§ Ог ра ни че ни я та на ин вес ти ци и те по вто ри 

стълб ще бъ дат про ме не ни, ко е то включ ва и уве-
ли ча ва не про цен та на ак ти ви те, ко и то от во ре ни те 
пен си он ни фон до ве мо гат да ин вес ти рат в цен ни 
кни жа - от 40% по нас то я щем до 62% към 2020 г.
§ Нов ин с т ру мент за доб ро вол ни те спес тя-

ва ния по тре тия стълб, наре чен “Ин ди ви ду ал ни 
пен си он ни оси гу ри тел ни смет ки” (IKZE), ще бъ де 
въ ве ден през 2012 г. Ин ди ви ду ал ни те пен си он ни 
оси гу ри тел ни смет ки ще до пъл ват нас то я щи те 
“Доб ро вол ни ин ди ви ду ал ни пен си он ни смет ки” 
(IKE), ко и то се раз ли ча ват по от но ше ние на да-
нъч ни те преферен ции и по раз ме ра на внос ки те. 
Ра бо те щи те мо гат да оп ре де лят ин ди ви ду ал ни те 
пен сион ни оси гу ри тел ни смет ки с ото ри зи ра на ин-
с ти ту ция, ка то ин вес ти ци он но дру жес т во, зас т ра-
хо ва тел на ком па ния, бан ка или от во рен пен си о нен 
фонд. Важ на под роб ност е, че внос ките по пър ви те 
4% от брут на та зап ла та не се об ла гат.

Ун га рия

Съ щес т ве ни те про ме ни, ко и то Ун га рия нап ра ви 
в сво я та за дъл жи тел на пен си он на сис те ма от два 
стъл ба през вто ро то по лу го дие на 2010 г., са ре зул-
тат от проб ле ми те във фи нан си ра не то на вто рия 
стълб. Съ щев ре мен но ре фор ми те в со ци ал на та сис те ма 
от ра зя ват не об хо ди мост та хо ра та да ра бо тят по-дъл го, 
да се об лек чи де мог раф с кия дис ба ланс и да се съз да-
де по-спра вед ли ва сис те ма за оси гу ря ва не на же ни те, 
ко и то имат от го вор нос ти по от г леж да не то на де ца, а 
след с т вие на то ва и по-кра тък тру дов стаж.

Чужд опит
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В края на май 2010 г., след ид ва не то си на власт, 
но во то ун гар с ко пра ви тел с т во дек ла ри ра,  че е 
не об хо ди ма спеш на ре фор ма на за дъл жи тел на та 
пен си он на сис те ма и вне се про ек то за кон в Пар ла-
мен та, кой то бе ше одоб рен през де кем в ри 2010 г. 
Текс то ве те на но вия за кон ви до из ме нят сро ко ве те 
и усло ви я та по два та стъл ба на за дъл жи тел на та 
пен си он на сис те ма, дейс т ва ща до 1998 г., със то я ща 
се от стълб на ка пи та ло ва пен си он на схе ма („pay-
as-you-go“) и стълб на фи нан си ра не. 

Ре фор ма та от 1998 г. е след ва ла кон цеп ци я та на 
Све тов на та бан ка за сис те ма от три стъл ба: пър ви 
стълб на дър жав но пен си он но оси гу ря ва не от ти-
па „pay-as-you-go“, вто ри стълб на за дъл жи тел но 
оси гу ря ва не в час тен пен си о нен фонд и доб ро вол но 
пен си он но оси гу ря ва не в час тен фонд по тре ти 
стълб. При ней но то въ веж да не през яну а ри 1998 г. 
все ки един, кой то стъп ва на па за ра на тру да за пър-
ви път, е тряб ва ло да се оси гу ря ва в за дъл жи тел ния 
вто ри стълб в час тен пен си о нен фонд, до ка то оне зи, 
ко и то ве че са пла ща ли внос ки по ста ра та сис те ма, 
са има ли пра во на из бор да учас т ват в за дъл жи-
тел ни те час т ни пен си он ни фон до ве по вто ри стълб 
или из ця ло да ос та нат към дър жав но то об щес т ве но 
оси гу ря ва не по пър ви стълб. Оси гу ря ва щи те се в 
за дъл жи те лен час тен пен си о нен фонд е тряб ва ло да 
по лу ча ват око ло ед на чет върт от об ща та си пен сия 
от час тен фонд и око ло три чет вър ти от  об ща та си 
пен сия от дър жав но то об щес т ве но оси гу ря ва не. 
Оси гу ри тел ните внос ки по все ки стълб съ от вет-
стват приб ли зи тел но на то ва съ от но ше ние. Въп ре ки 
че след ва щи те пра ви тел с т ва нап ра ви ха ня кои до-
пъл ни тел ни нор ма тив ни про ме ни, за дъл жи тел ни те 
час т ни пен си он ни фон до ве от вто рия стълб про-
дъл жа ват да съ щес т ву ват в пър во на чал ния си вид. 

Не об хо ди мост от ре фор ма на пен си он на та 
сис те ма

През пос лед ни те го ди ни за Ун га рия ста ва оче-
вид но, че пен си он на та сис те ма, съз да де на през 
1998 г., не от го во ря на очак ва ни я та. Пър во на чал-
но пре об ла да ва що то мно зин с т во от на се ле ни е то 
под к ре пя пен си он на та сис те ма: меж ду 1999 г. и 

2010 г., в до пъл не ние към 25-те про цен та  за е ти, 
ко и то са при съ е ди не ни за дъл жи тел но, още 50 про-
цен та от ве че оси гу ре ни те ли ца се при съ е ди ня ват 
доб ро вол но. Впос лед с т вие оба че пос ред с т ве но то 
пред с та вя не на час т ни те пен си он ни фон до ве сва ля 
до ве ри е то от тях. Пос лед ни те дан ни, пуб ли ку ва ни 
през май 2011 г., по каз ват, че сред на та въз в ръ ща е-
мост от внос ки те на оси гу ря ва щи те се в час т ни те 
пен си он ни фон до ве за пос лед ни те 13 го ди ни е 
под рав ни ще то на ин ф ла ци я та. Са мо мал ка част 
от оси гу ря ва щи те се пот вър ж да ват, че тях но то за-
дъл жи тел но оси гу ря ва не в час тен пен си о нен фонд 
е доп ри нес ло за си гур ност та на до хо ди те им. 

На на ци о нал но ни во раз хо ди те по въ веж да нето 
на сис те ма та от 1998 г. (съ от вет на та част от за дъл-
жи тел на та пен си он на внос ка, ко я то се прех вър ля 
в час т ни те фон до ве) се суб си ди рат от дър жав ния 
бю д жет. Съг лас но ме то до ло ги я та на Ев ро пейс кия 
съ юз те зи раз хо ди се включ ват в кон со ли ди ра ни те 
раз хо ди на дър жав ния бю д жет и во дят до до пъл-
ни тел но уве ли ча ва не на де фи ци та, кой то към края 
на 2010 г. е над 10% от БВП.

Пър ви ят стълб на пен си он но то оси гу ря ва не 
по за дъл жи тел на та дър жав на сис те ма за поч ва да 
по лу ча ва все по-мал ко соб с т ве ни при хо ди под фор-
ма та на внос ки, в срав не ние с внос ки те, пла те ни на 
час т ни те пен си он ни фон до ве от тех ни те чле но ве. 
Де фи ци тът на Пен си он ния оси гу ри те лен фонд, от 
кой то се фи нан си ра дър жав но то пен си он но оси гу-
ря ва не, тряб ва да бъ де фи нан си ран от бю д жет ни 
ре сур си де се ти ле тия нап ред. По план то ва е тряб-
ва ло да про дъл жи до ка то спес тя ва ни я та, съб ра ни 
от по-мал ки те внос ки по пен си и те на дър жав но то 
пен си он но оси гу ря ва не и из п ла те ни на оне зи, ко и то 
съ що са се оси гу ря ва ли в час тен пен си о нен фонд, 
се из рав нят с нис ки те пла ща ния по внос ки те към 
сис те ма та за дър жав но пен си он но оси гу ря ва не. 
Съг лас но пър во на чал ния ди зайн на ре фор ма та от 
1998 г., оси гу ря ва щи те се в пен си он на та сис те ма 
по вто ри стълб е тряб ва ло да по лу чат око ло ед на 
чет върт от тях на та об ща пен сия от час тен пен си-
о нен фонд и око ло три чет вър ти от дър жав но то 
пен си он но оси гу ря ва не.
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Таблица 1. Бюджетни субсидии за компенсиране на вноските във втория стълб 

Източник: Централен статистически офис на Унгария

Це ли на ре фор ми те от 2010-2011 г. 

Ос вен към проб ле ми те на пря ко то суб си ди ране 
на дър жав но то пен си он но оси гу ря ва не и по ви ша-
ва не то на дър жав ния дълг, ре фор ми те в Ун га рия 
са на со че ни към на сър ча ва не на на се ле ни е то да 
ра бо ти по-дъл го и към под к ре па на се мей ния жи-
вот. То ва е ва жен при о ри тет за пра ви тел с т во то и 
дър жа ва та, тъй ка то об щи ят ко е фи ци ент на пло-
до ви тост от 1,3 е дос та ни сък за ЕС и е мно го под 
ко е фи ци ен та, не об хо дим за въз п ро из вод с т во то на 
на се ле ни е то. 

Пред виж да се съз да ва не на за дъл жи тел на пен-
си он на сис те ма, ко я то е фи нан со во ус той чи ва в 
дъл гос ро чен план и ко я то ще под си ли прин ци па на 
со ли дар ност чрез об вър з ва не раз ме ра на пен си я та 
с внос ки те, нап ра ве ни от вся ко ли це. 

Мер ки за спра вя не с не от лож ни те фи нан со ви 
проб ле ми 

През но ем в ри 2010 г. Пар ла мен тът от ме ни раз по-
ред би те от нос но за дъл жи тел но то оси гу ря ва не в час тен 
пен си о нен фонд по вто ри стълб. Но во пос тъп ва щи те 
на па за ра на тру да не са за дъл же ни да се оси гу ря ват 
в час т ни пен си он ни фон до ве. На всич ки оси гу ря ва щи 
се в час т ни пен си он ни фон до ве бе да де на въз мож ност 
(не за ви си мо от да та та на стъп ва не на па за ра на тру да 
или оси гу ря ва не то да е нап ра ве но на за дъл жи тел на или 
на доб ро вол на ос но ва) да се прех вър лят из ця ло към 
дър жав но то пен си он но оси гу ря ва не.

Оси гу ре ни те в час т ни те пен си он ни фон до ве 
раз по ла га ха с един ме сец и по ло ви на от да та та 
на обя вя ва не то на сро ко ве те и ус ло ви я та по прех-
вър ля не, за да взе мат сво е то ре ше ние. В ре зул тат 
към край ния срок за из вър ш ва не на про мя на та (31 
яну а ри 2011 г.), са мо 3% от оси гу ре ни те са за я ви ли 
сво е то на ме ре ние да про дъл жат да  се оси гу ря ват 
в час т ни пен си он ни фон до ве по вто ри стълб. Та зи 
циф ра под чер та ва тен ден ци я та, че пре об ла да ва що-
то мно зин с т во от чле но ве те на час т ни те пен си он ни 
фон до ве имат съм не ния от нос но си гур ност та на 
час т на та пен си он на схе ма  и пред по чи тат да “ин-
вес ти рат” сво е то бъ де ще в дър жав но то об щест ве но 
оси гу ря ва не. 

Оне зи, ко и то взе мат ре ше ние да се прех вър лят 
към дър жав но то пен си он но оси гу ря ва не ще за пазят 
на пъл но всич ки свои пен си он ни пра ва. То ва оз на-
ча ва, че те ще по лу чат 100% от по ла га ща та им се 
пен сия от дър жав но то пен си он но оси гу ря ва не, а не 
75%, как ва то бе прак ти ка та пре ди то ва. Па ра лел но 
с то ва те ще за па зят и аку му ли ра ния ба ланс по сво-
и те лич ни ин ди ви ду ал ни пар ти ди от вто рия стълб.

 
Про це сът на връ ща не об рат но към дър жав на та 

пен си он на сис те ма, вклю чи тел но прех вър ля не то 
на сред с т ва та от час т ни към ин ди ви ду ал ни смет ки, 
за поч на в на ча ло то на 2011 г. 

Пен си он ни пра ва на же ни с ви со ки пен си он-
но-оси гу ри тел ни внос ки 

При е ти ят през де кем в ри 2010 г. за кон, из ме нящ 

Година Компенсации (млн. HUF) % БВП
1998 20 100 0,19
1999 57 245 0,49
2000 63 231 0,47
2001 81 315 0,53
2002 88 665 0,61
2003 130 518 0,69
2004 168 097 0,81
2005 21 248 0,96
2006 240 881 1,02
2007 297 495 1,17
2008 330 333 1,23
2008 364 099 1,36
2010 310 317 1,14
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Реформата може да бъде илюстрирана със следната таблица:

За кон LXXXI от 1997 г. от нос но со ци ал но-оси гу ри-
тел ни те пол зи за пен си о ни ра не, въ веж да спе ци ал ни 
бо ну си за по доб ря ва не оси гу ри тел ния ста тус на 
же ни те. Счи та но от 1 яну а ри 2011 г. же ни те, ко и то 
имат тру дов стаж от 40 или по ве че го ди ни, имат 
пра во на пен сия за ста рост, не за ви си мо от тях на та 
въз раст (т.е. не за ви си мо да ли са до стиг на ли оп ре-
де ле на та за пен си о ни ра не въз раст). Те зи 40 го ди ни 
мо гат да включ ват вре ме то, пре ка ра но в от г леж да не 
на де ца, но тряб ва да включ ват и по не 32 го ди ни 
дейс т ви те лен тру дов стаж. 

Бъ де щи пер с пек ти ви за пен си он на та сис те ма та 
в Ун га рия 

Клю чов при о ри тет за Ун га рия в бъ де ще е оси-
гу ря ва не то на ста бил ност на дър жав ния бю д жет в 
дъл гос ро чен план, ка то се на ма ли дър жав ни ят дълг 
и се сти му ли ра съз да ва не то на ра бот ни мес та, ка то 
ос но ва за ико но ми чес ки рас теж. 

В то зи кон текст стре ме жът е пен си он на та сис-
те ма да про дъл жи да се раз ви ва. Бъ де щи те мер ки 
тряб ва да бъ дат на со че ни към то ва да не се сти му-
ли ра ран но то пен си о ни ра не на граж да ни те, ка то 
из к лю че ние мо же да се нап ра ви за спе ци фич ни те 
об с то я тел с т ва, свър за ни със се мей ни те и реп ро дук-
тив ни те за дъл же ния. Тряб ва да се ра бо ти за уве ли ча-
ва не про дъл жи тел ност та на про фе си о нал ния жи вот, 
как то и за по-доб ро то га ран ти ра не на връз ки те меж-
ду оси гу ри тел ни те пра ва и оси гу ри тел ния при нос. 
В та зи връз ка в ун гар с ка та оси гу ри тел на сис те ма се 
от да ва из к лю чи тел но важ но зна че ние на ин фор ми-
ра ност та на оси гу ре ни те ли ца от нос но пен си он ни те 
пра ва, ко и то те са при до би ли, вклю чи тел но и раз ме-
ра на пен си я та, на ко я то ще имат пра во и ко я то би ха 
по лу чи ли във все ки един мо мент. Пре дос та ве на та 
ин фор ма ция тряб ва яс но да по каз ва кол ко по-го ля ма 

пен сия би ха по лу чи ли те въз ос но ва на бъ де щи пла-
ща ния на внос ки и кол ко ще за гу бят, ако не пла щат 
те зи внос ки. Пред с тои и въ веж да не то на сис те ма 
за ус лов но де фи ни ра ни внос ки - ин ди ви ду ал ни 
пар ти ди за вся ко ли це, ре гис т ри ра но в дър жав на та 
пен си он на сис те ма, в ко и то ще се ре гис т ри рат натру-
па ни те пен си он ни пра ва на вся ко ли це. 

Фран ция

Със за кон № 2010-1330 от 9 но ем в ри 2010 г. (в 
си ла от 1 юли 2011 г.), бе ше из вър ше на ре фор ма на 
френ с ка та об ща схе ма за пен си о ни ра не (за ра бот  ни-
ци в тър гов с кия сек тор и ин дус т ри ал но то про из вод-
с т во); пен си он на та схе ма за са мос то я тел но за е ти 
ли ца (тър гов ци на ед ро и дреб но, соб  стве ни ци на 
ма га зи ни и за на ят чии), как то и пен си он на та схе ма 
за зе ме дел с ки те сто па ни. 

І. Вди га не на пен си он на та въз раст и уве ли-
ча ва не на изис к ва не то за оси гу ри тел ни те пе ри-
о ди за при до би ва не пра во на пъл на пен сия:

За оси гу ре ни те ли ца, ро де ни след 1 юли 1951 
г., об ща та въз раст за пен си о ни ра не се уве ли ча ва от 
60 на 62 го ди ни, с по 4 ме се ца за вся ка го ди на на 
раж да не, ко е то оз на ча ва, че за ро де ни те през и след 
1956 г. об ща та въз раст за пен си о ни ра не ще бъ де 62 
г. По съ щия на чин, въз раст та на ко я то се при до би ва 
пра во на пъл на пен сия за ста рост, по сте пен но се 
уве ли ча ва от 65 г. на 67 г.

За ли ца та, ро де ни меж ду 1953 г. и 1954 г., пе-
рио дът на оси гу ря ва не за при до би ва не пра во на 
пен сия се уве ли ча ва от 41 до 41,25 го ди ни (165 
три ме се чия), а за ли ца та, ро де ни през 1955 г. пе-
ри о дът на оси гу ря ва не се уве ли ча ва на 41,5 го ди ни 
(166 три ме се чия).

* Пъл на та пен сия по об ща та схе ма е рав нос той на на 50% от сред на та ра бот на та зап ла та на оси гу ре но то ли ца през най-доб-
ри те за не го 25 го ди ни.

Година на раждане Обща възраст за 
пенсиониране

Възраст за 
придобиване на
пълна пенсия*

Период 
на осигуряване 
(в тримесечия)

до и през 1950 г.
От 01/01 до 30/06/1951
От 01/07 до 31/12/1951
1952 г.
1953 г.
1954 г.
1955 г.
през и след 1956 г.

60 години
60 години

60 години и 4 месеца
60 години и 8 месеца

61 години
61 години и 4 месеца
61 години и 8 месеца

62 години

65 години
65 години

65 години и 4 месеца
65 години и 8 месеца

66 години
66 години и 4 месеца
66 години и 8 месеца

67 години

162
163
163
164
165
165
166

Определя се с отделен указ
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ІІ. Дру ги мер ки 

Пен си он на та ре фор ма включ ва и 4 мер ки, ко-
ито се при ла гат след на вър ш ва не на 60-го диш на 
въз раст. Те под к ре пят мер ки те, ко и то ве че са въ-
ве де ни за пен си и те за ран но пен си о ни ра не пре ди 
об ща та въз раст за пен си о ни ра не, в слу ча и те на 
про дъл жи тел на ка ри е ра, ин ва лид ност, свър за на 
с ра бо та та, как то и в слу ча и те, при ко и то е има ло 
кон такт с аз бест.

1. Пен си о ни ра не на и след 60-го диш на въз-
раст при ин ва лид ност, свър за на с ра бо та та

 
Оси гу ре ни те ли ца мо гат да се пен си о ни рат на 

60-го диш на въз раст в след ни те слу чаи:
− по об ща та схе ма за пен си о ни ра не и пен-

сион на та схе ма та за зе ме дел с ки те сто па ни - при 
пред с та вя не на до ка за тел с т ва за пос то ян на, по не 
20% ин ва лид ност, след с т вие на бо лест, свър за на с 
про фе си я та или на ра ня ва не на ра бот но то мяс то.

− ако са би ли из ло же ни на  ня кол ко про фе си-
о нал ни рис ка за пе ри од не по-ма лък от 17 го ди ни 
- при пред с та вя не на до ка за тел с т ва за пос то ян на 
ин ва лид ност меж ду 10% и 20% след с т вие на бо лест, 
свър за на с про фе си я та или тру до ва зло по лу ка.

− до ка за тел с т ва та се оце ня ват от ко ми сия, ко-
я то е раз лич на от та зи при оси гу ри тел на та схе ма.

− ако ус ло ви я та са из пъл не ни, пен си я та за ран-
на та въз раст за ин ва лид ност, свър за на с ра бо та та 
се из чис ля ва, не за ви си мо от броя на три ме се чи я та, 
през ко и то са вна ся ни оси гу ри тел ни внос ки 

2. Ран но пен си о ни ра не за про дъл жи тел на 
ка ри е ра

От 1 юли 2011 г. оси гу ре ни те ли ца мо гат да се 
пен си о ни рат за т.нар. „про дъл жи тел на ка ри е ра” 
при 60-го диш на въз раст, ако са нат ру па ли 5 три-
ме се чия (или 4 три ме се чия, ако са ро де ни през 
по с лед но то три ме се чие на го ди на та) към края на 
го ди на та, през ко я то са на вър ши ли 18-го диш на 
въз раст, ка то об щи ят брой на три ме се чи я та, ко и-

то се изис к ват за при до би ва не пра во на пен сия за 
про дъл жи тел на ка ри е ра по пра ви ло е с 2 го ди ни 
по-дъ лъг от то зи за при до би ва не на пра во на пъл на 
пен сия за ста рост.

3. Ран но пен си о ни ра не за ин ва ли ди зи ра ни 
оси гу ре ни ли ца и ин ва ли ди зи ра ни ра бот ни ци

Ли ца та, ко и то стра дат от пос то ян на ин ва лид-
ност не по-мал ка от 80% и пла щат оси гу ри тел ни 
внос ки, мо гат да се пен си о ни рат на въз раст меж ду 
55 и 61 го ди ни, ако пред с та вят до ка за тел с т ва за 
ми ни мал но изис ку е ми те три ме се чия оси гу ри телен 
стаж. С ре фор ма та от 2010 г., та зи мяр ка се при ла га 
към оси гу ре ни те ли ца, ко и то са приз на ти за ин ва-
ли ди зи ра ни ра бот ни ци. 

4. Пен си о ни ра не на ра бот ни ци, из ло же ни на 
кон такт с аз бест

За ли ца та, из ло же ни на кон такт с аз бест, въз раст-
та на пен си о ни ра не е 60 го ди ни, ако са при доби ли 
ми ни мал но изис ку е ми те три ме се чия оси гу ри те лен 
стаж. За те зи, ко и то не са при до би ли ми ни мал но 
изис ку е ми те три ме се чия оси гу ри те лен стаж, пен-
си он на та въз раст е 65 го ди ни. То ва оз на ча ва, че за 
та зи ка те го рия ра бот ни ци, пос те пен но то нарас т ва-
не на въз раст та не се при ла га.

ІІІ. Ин фор ма ция, при по ис к ва не на оси гу ре-
ни те ли ца (пре би ва ва щи във Фран ция и други 
дър жа ви), при на вър ш ва не на 45-го диш на въз-
раст.

Съг лас но про ме ни те в за ко но да тел с т во то, счи-
та но от 2012 г., за ко нът да ва пра во на на вършили те 
45-го диш на въз раст да по ис кат т.нар. „пен си он на 
кон сул та ция”. Та зи кон сул та ция да ва ин фор ма ция 
за евен ту ал но то пра во на пен сия; по тен ци ал ния 
раз мер на пен си я та; пос лед с т ви я та от при до би ва не 
на пра во то вър ху съ щес т ву ва щи те тру до ви пра-
во от но ше ния, както и мер ки те, ко и то мо гат да се 
пред   при е мат за уве ли ча ва не на бъ де ща та пен сия.
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Чужд опит

Ка то пре зи дент на Меж ду на род на та асо ци а ция 
за со ци ал но оси гу ря ва не (МА СО), за мен е го лямо 
удо вол с т вие и чест да под не са сво и те поз д рав ле-
ния на над 330 пред с та ви те ли на прави тел с т ве ни 
от де ли и ад ми нис т ра ции за со ци ал на си гур ност от 
153  дър жа ви.  Съз да де на през 1927 г., под еги да та 
на Меж ду на род на та ор га ни за ция по тру да (МОТ), 
ос нов на та цел на МА СО е да на сър ча ва и раз ви-
ва сис те ма та на ди на мич на со ци ал на си гур ност 
в це лия свят, под по ма гай ки сво и те чле но ве при 
по сти га не то на доб ро уп рав ле ние и от лич ни ад-
ми нис т ра тив ни пос ти же ния как то при схе ми те за 
со ци ал на си гур ност със са мо у час тие, та ка и при 
та ки ва без са мо у час тие.

От име то на чле но ве те на МА СО от це лия свят, 
бих ис кал да бла го да ря на Ге не рал ния ди рек тор 
на МОТ за по ка на та, от п ра ве на към нас да доп ри-
не сем към та зи из к лю чи тел но важ на дис ку сия за 
бъ де ще то на со ци ал на та си гур ност с пер с пек ти ва та 
и опи та на све тов ни те ад ми нис т ра ции за со ци ал на 
си гур ност.

Поз во ле те ми да от бележа зна чи тел ни те пос ти-
же ния на МОТ в сфе ра та на со ци ал на та си гур ност 
през пос лед ни те де сет го ди ни. Те са при мер за под-
но ве ния ан га жи мент на ор га ни за ци я та към стой нос-
ти те, ко и то сто ят в ос но ва та на со ци ал на та за щи та 
и към раз ши ря ва не то на пок ри ти е то на социал на та 
си гур ност. В то зи пе ри од бях ме сви де те ли на под-

Пред с та ве но от Г-н  Ерол Франк Що о ве
Прези дент на Меж ду на род на асо ци а ция за со ци ал но оси гу ря ва не (МАСO)

100-тна се сия на Меж ду на род ната кон фе рен ция по тру да 2011 г.
Же не ва, Юни 2011 г.

СТА НО ВИ щЕ НА МАСO ОТ НОС НО  
СТРА ТЕ ГИ ЧЕС КИ ТЕ ЦЕ ЛИ ЗА СО ЦИ АЛ НА 
ЗА щИ ТА НА МЕЖ ДУ НА РОД НАТА  
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ПО ТРУ ДА

го тов ка та на но ви кон цеп ту ал ни под хо ди и на уч-
ре дя ва не то на меж ду на ро ден али анс за под к ре па на 
Ми ни мал ния праг на со ци ал на за щи та. Ка то ва жен 
ре зул тат от то ва, уси ли я та ни до ве до ха до ре ди ца 
кон к рет ни ини ци а ти ви за раз ши ре ние на на ци о нал но 
ни во в ня кол ко све тов ни ре ги о на.

Со ци ал на та си гур ност е ос но вен фак тор в спра-
вед ли во то ико но ми чес ко и со ци ал но раз ви тие и е 
край но не об хо ди ма за смек ча ва не на рис ко ве те, 
свър за ни с гло ба ли за ци я та. Ре ша ва що то зна че ние 
на со ци ал на та си гур ност ка то ико но ми чес ки и 
со ци а лен ста би ли за тор от но во бе пот вър де но по 
вре ме на дос ко рош на та фи нан со ва и ико но ми чес ка 
кри за. То ва, че то зи факт в мо мен та е аб со лют но 
без с по рен, е осо бе но за бе ле жи тел но, имай ки пред-
вид че съв сем ско ро – в сре да та на 90-те, в ня кои 
об съж да ния се пос та вя ше под въп рос са ма та ле ги-
тим ност на со ци ал на та си гур ност. Днеш ни ят ши-
рок кон сен сус за со ци ал на та си гур ност до го ля ма 
сте пен се дъл жи на уси ли я та на МОТ. То зи кон текст 
ка те го рич но пре дос та вя ис то ри чес ки про зорец от 
въз мож нос ти за де ле га ти те на Меж ду на род на та 
кон фе рен ция по тру да, про ве де на през 2011 г.

Бих ис кал да обоб щя в се дем точ ки ста но ви ще то 
на МА СО от нос но док ла да на МОТ, ка то ще се спра 
по-кон к рет но на кри тич но то пре диз ви ка тел с т во за 
раз ши ря ва не на достъ па до со ци ал на си гур ност.

Пър во, МА СО да ва пъл на та си под к ре па на дву-
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из мер на та стра те гия за раз ши ря ва не об х ва та на со-
ци ал на та си гур ност, ко я то съ дър жа хо ри зон тал но то 
из ме ре ние на ос нов ни те га ран ции за со ци ал на за щи та 
на ця ло то на се ле ние и вер ти кал но то изме ре ние, съ-
дър жа що по-ви со ко ни во на си гур ност на до хо ди те 
и здрав на та за щи та чрез са мо у час тие. МА СО спо де-
ля зак лю че ни е то, че ед на все об х ват на та на ци о нал на 
сис те ма за со ци ал на за щи та се нуж дае от раз ви ти-
е то и на две те из ме ре ния. Доб ра та ко ор ди на ция и 
връзка та меж ду тях как то на по ли ти чес ко, та ка и на 
ад ми нис т ра тив но ни во, е от пър вос те пен на важ ност 
при опол зот во ря ва не то на по тен ци а ла за зна чи тел но 
и по ло жи тел но вза им но до пъл ва не.

Вто ро, МА СО при вет с т ва ви со ка та стой ност, 
ко я то МОТ при да ва на доб ро то уп равле ние и на 
ефек тив ния и ефи кас ния ме ни д ж мънт на сис те-
ми те за со ци ал на си гур ност. За да се га ран ти ра, 
че на рас т ва щи ят по ли ти чес ки кон сен сус от нос но 
не об хо ди мост та от оси гу ря ва не на си гур ност на 
до хо ди те  и ос нов ни те здрав ни гри жи за на се ле ни-
е то ре ал но ще дове де до по-доб ра за щи та, тряб ва 
да бъ дат раз ре ше ни мно го важ ни въп ро си от нос но 
то ва как по мо щи те да бъ дат дос та вя ни ефек тив но 
и ефи кас но.

От ос нов на важ ност за то ва най-ве че е иден ти-
фи ци ра не то и на сър ча ва не то на фак то ри те, ко и то 
пра вят въз мож но доб ро то управ ле ние и ка чес т-
ве но то фун к ци о ни ра не на ад ми нис т ри ра не то на 
обез ще те ни я та.

Тре то, МА СО под чер та ва важ на та ро ля, ко я то 
ад ми нис т ра ци и те за со ци ал на си гур ност тряб ва 
да иг ра ят в уси ли я та за раз ши ря ва не об х ва та на 
на ци о нал но ни во.  За да на сър чи и под по мог не 
ор га ни за ци и те-член ки на МА СО, асо ци а ци я та 
пос та ви на ча ло то на но ва „Стра те гия за раз ши-
ря ва не то на об х ва та на со ци ал на та си гур ност” на 
Све тов ния фо рум за со ци ал на си гур ност през 2010 
г.. Приз на вай ки, че ро ля та на ор га ни за ци и те за со-
ци ал на си гур ност, чле нуващи в МА СО, е свър зана 
ос нов но с из пъл не ни е то на по ли ти ки, стра те ги я та 
иден ти фи ци ра че ти ри при о ри тет ни сфе ри, за ко и то 
ад ми нис т ра ци и те за со ци ал на си гур ност мо гат да 
нап ра вят ва жен при нос:
§ По доб ря ва не спаз ва не то на за дъл же ни я та и 

съ би ра не то на внос ки.
§ Разработ ва не на ад ми нис т ра тив ни ре ше ния 

за раз ши ря ва не на об х ва та към гру пи от на се ле ние-
то, ко и то са по-труд ни за пок ри ва не;
§ Под к ре па на ус пеш но то ад ми нис т ри ра не на 

ми ни мал ни те схе ми за обез ще те ния, фи нан си ра ни 
от да нъ ци;
§ Под к ре па на на ци о нал но ни во за раз ши рява-

не на со ци ал на та си гур ност.

Важ но е да се от бе ле жи, че стра те ги я та на  
МА СО е под к ре пе на с ши рок кръг ини ци а ти ви, целя-
щи под по ма га не то на ад ми нис т ра ци и те за со ци ал на 
си гур ност в под к ре па на доб ро то уп рав ле ние и ефек-
тив ния и ефи ка сен ме ни д ж мънт. Те включват раз ра-
бот ка та на ре ди ца на со ки за ад ми нис т ра ция и доб ро 
уп рав ле ние, меж ду на род ния срав ни те лен ана лиз 
на ад ми нис т ра тив но то фун к ци о ни ра не и об ме на на 
доб ри прак ти ки за под ход към Ин фор ма ци он ни те и 
ко му ни ка ци он ни те тех но ло гии (ИКТ), ак тю ер с ки те 
и ин вес ти ционни те пре диз ви ка тел с  тва и проб ле ми те 
в ка чес т во то на ус лу ги те.

Чет вър то, в стра те ги я та на МА СО за раз ши ря-
ва не то се ак цен ти ра вър ху ка па ци те та на ад ми ни-
стра ци и те за со ци ал на си гур ност при ре а ли зи ра-
не то на ино ва ции в прог ра ми те със са мо у час тие и 
раз ра бот ването на ре ше ния за от го вор, нап ри мер, 
вър ху нуж ди те на ра бот ни ци те миг ран ти и дру ги 
гру пи от на се ле ни е то, ко и то са труд ни за пок ри ва-
не. В то зи сми съл стра те ги я та до пъл ва дву из мер-
на та стра те гия, раз ра бо те на от МОТ.

Пе то, с под сил ва не то на ка па ци те та на ад ми-
нис т ра ци и те за со ци ал на си гур ност, стра те ги я та 
на МА СО пра ви ва жен при нос към це ли те на ми-
ни мал ния праг на со ци ал на за щи та:
§ За да ча та за пос ти га не на ус пеш но ад ми-

нистри ра не и дос та вя не на га ран ти ра ни ми ни-
мал ни обез ще те ния мо же да бъ де под к ре пе на от 
ад ми нистра тив но то ноу-хау и опит от стра на на 
ор га ни за ци и те-член ки на МА СО и от ука за ни я та 
и доб ри те прак ти ки на са ма та МА СО.
§ Чрез по доб ря ва не на съ би ра е мост та на 

внос ки те и спаз ва не то на за дъл же ни я та, ад ми ни-
с т рации те за со ци ал на си гур ност мо гат да под к ре-
пят ста билно то из п ла ща не на обез ще те ния и да 
на малят не об хо ди мост та от фис кал ни суб си дии. 
По-доб ро то спаз ва не на за дъл же ни я та ще поз во ли 
огра    ни че ни те фис кал ни ре сур си да бъ дат пре на со-
че ни към дру ги при о ри тет ни сфе ри, вклю чи тел но 
и към фи нан си ра ни от да нъ ци ос нов ни га ран ции.
§ На сър ча ва не ро ля та на зас тъп ни ци на на-

цио нал но ни во на ад ми нис т ра ци и те за со ци ал на 
си гур ност в под к ре па на раз ши ря ва не то на гру пи те 
от на се ле ни е то, ко и то са труд ни за пок ри ва не, мо же 
да пред ло жи по зи тив на по мощ как то за програ ми те, 
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фи нан си ра ни от да нъ ци, та ка и за те зи, фи нан си-
ра ни чрез са мо у час тие.

Шес то, ос но ва вай ки се на стра те ги я та и на ан-
га жи мен та си за раз ши ря ва не на об х ва та, МА СО 
пре дос та вя на МОТ и ней ни те пар т ньо ри пъл на та 
си под к ре па и опит при по-на та тъш но то из г раж да-
не на на ци о нал ни те ка па ци те ти за им п ле мен та ция 
как то на вер ти кал но то, та ка и на хо ри зон тал но то 
пок ри тие, и по-кон к рет но чрез по доб ря ва не на 
управ лен с кия и ад ми нис т ра тив ния ка па ци тет на 
ин с ти ту ци и те за со ци ал на си гур ност и улес ня ва не 
на тех ни чес ки те кон сул та ции и пре дос та вянето на 
зна ния от ин с ти ту ци и те, чле ну ва щи в МА СО. В 
то зи сми съл МА СО гле да с на деж да към за сил-
ва не то и фор ма ли зи ра не то на сът руд ни чес т во то 
с МОТ.

Сед мо, ос но ва вай ки се на об ме на меж ду во де щи 
пред с та ви те ли на ад ми нис т ра ци и те за со циал  на 
си гур ност по вре ме на кон фе рен ци и те и за дъл жи-
тел ни те ин с ти ту ци о нал ни сре щи, МА СО от но во 
под чер та ва, че Кон вен ци и те и Пре по ръ ки те на 
МОТ, и по-спе ци ал но Кон вен ция 102, пре дос та вят 
из к лю чи тел но ва жен стан дарт за на сър ча ва не на 
со ци ал на та си гур ност на све тов но ни во и за да ва-
не на на со ки на по ли ти ци те и ръ ко во ди те ли те. В 
раз лич ни те си дей нос ти, МА СО ще про дъл жа ва да 
на сър ча ва ра ти фи ци ра не то и при ла га не то на те зи 
Кон вен ции и пре по ръ ки.

От глед на точ ка на не за ме ни ма та ро ля и по ло-
жи тел но то вли я ние на съ щес т ву ва щи те Кон вен ции 
и пре поръки, МА СО спо де ля не об хо ди мост та от 
меж ду на ро ден ин с т ру мент, кой то да на сър ча ва 
стра те ги и те за раз ши ря ва не на хо ри зон тал но то 
пок ри тие и да пре дос та ви съ от вет ни те на со ки на 
по ли ти ци те и ръ ко во ди те ли те.

В зак лю че ние бих ис кал да под чер тая, че не 
тряб ва да се пес тят уси лия, за да бъ де га ран ти ра но, 
че всич ки хо ра имат дос тъп (до ри то ва е стъп ка от 
пър ва не об хо ди мост) до ос нов на со ци ал на за щи-
та.  В съ що то вре ме, оба че, не тряб ва да гу бим от 
пог лед и на ша та об ща за да ча - чрез прог ра ми за 
со ци ал на си гур ност, със са мо у час ти е то на въз мож-
но най-мно го хо ра, да из г ра дим „ми ни ма лен праг” 
за оси гу ря ва не на адек ват ни ни ва и за га ран ти ра не 
на ус той чи ва со ци ал на за щи та. 

МА СО се ан га жи ра да за си ли дей ност та си, на-
со че на към те зи до пъл ни тел ни за да чи. Пра вей ки 
то ва, очак ва ме да из г ра дим още по-сил на връз ка с 
Меж ду на род но то бю ро по тру да, ко я то, на дя ва ме 
се, ще бъ де оси гу ре на със си лен ман дат за на сър-
ча ва не на раз ши ря ва не то на об х ва та от стра на на 
пред с та ви те ли те на пра ви тел с т во то, ра бо то да те ли-
те и син ди ка ти те на та зи Меж ду народ на кон фе рен-
ция по тру да през 2011 г., ко я то, мо же би, на ис ти на 
ще се ока же ис то ри чес ка за бъ де ще то на све тов на та 
со ци ал на си гур ност.

лип са та на по доб но ог ра ни че ние 
за аме ри кан с ки те граж да ни, жи-
ве е щи  в Бъл га рия . Пре це не но 
е, че со ци ал ното оси гу ря ва не у 
нас съ от вет с т ва на за ло же ни те 
в аме ри кан с ка та нор ма тив на 
уред ба изис к ва ния, ко е то да ва 
въз мож ност за от па да не на до се-
гаш но то ог ра ни че ние за бъл гар-
с ки те граж  да ни. До при е ма не то 
на ре ше ни е то, нес паз ва не то на ус-
ло ви е то за пре би ва ва не в САЩ бе 
при чи на за спи ра не из п ла ща не то 
на су ми те, от пус на ти и дъл жи ми 
от аме ри кан с ко то со ци ал но оси-
гу ря ва не.

На ци о нал ни ят оси гу ри те-
лен ин с ти тут (НОИ) уве до мя ва 
жи ве е щи те на те ри то ри я та на 
стра на та бъл гар с ки граж да ни, 
с пра во на пен сия от САЩ, че 
на ос но ва ние ре ше ние на Ад-
ми нис т ра ци я та на со ци ал но то 
оси гу ря ва не на САЩ се от ме-
ня заб ра на та за из п ла ща не на  
пен сии на бъл гар с ки граж да ни, 
ко и то са би ли из вън САЩ в про-
дъл же ние на 6 пос ле до ва тел ни 
ме се ца. Ре ше ни е то е взе то на 
ба за оцен ка на ха рак те рис ти ки те 
на дейс т ва ща та со ци ал но-оси гу-
ри тел на сис те ма у нас и по ра ди 

След ва да се има пред вид, 
че меж ду Ре пуб ли ка Бъл га рия 
и САЩ ня ма дейс т ващ до го вор 
за со ци ал на си гур ност (со ци ал-
но оси гу ря ва не), по ра ди ко е то 
оси гу ри тел ни пе ри о ди, за че те-
ни съг лас но за ко но да тел с т во то 
на САЩ, не мо гат да се су ми рат 
с бъл гар с ки оси гу ри те лен стаж 
при пре цен ка на пра во то на 
пен сия или дру го обез ще те ние, 
дъл жи мо от НОИ.

За ин те ре со ва ни те ли ца мо гат 
да се об ръ щат за по ве че ин фор-
ма ция по въп ро са  към по сол с т-
во то на САЩ в Бъл га рия.
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Чл. 5. Прав на стой ност на до ку мен ти и под к-
ре пя щи до ка за тел с т ва, из да де ни в дру га дър жа-
ва-член ка

1. До ку мен ти, ко и то са из да де ни от ин с ти ту ция 
на дър жа ва-член ка и по каз ват по ло же ни е то на да-
де но ли це за це ли те на при ла га не то на ос нов ния 
рег ла мент и на рег ла мен та по при ла га не, и под-
кре пя щи те до ка за тел с т ва, въз ос но ва на ко и то са 
из да де ни до ку мен ти те, се при е мат от ин с ти ту ции те 
на ос та на ли те дър жа ви-член ки, до кол ко то не са 
от не ти или обя ве ни за не ва лид ни от дър жа ва та-
член ка, в ко я то са би ли из да де ни.

2. При съм не ние от нос но ва лид ност та на до ку-
мент или точ ност та на фак ти те, на ко и то се ос но ва-
ват съ дър жа щи те се в не го све де ния, ин с ти ту ци я та 
на дър жа ва та-член ка, ко я то по лу ча ва до ку мен та, 
от п ра вя пи та не до из да ва ща та ин с ти ту ция за не об хо-
ди ми те ра зяс не ния и, ко га то е умес т но, от не ма не то 
на то зи до ку мент. Из да ва ща та ин с ти ту ция пре це ня ва 
от но во ос но ва ни я та за из да ва не то на до ку мен та и, 
при не об хо ди мост, го от не ма.

3. По си ла та на па раг раф 2, ко га то има съм не-
ние от нос но пре дос та ве на та от за ин те ре со ва ни те 
ли ца ин фор ма ция, ва лид ност та на да ден до ку-
мент или под к ре пя щи до ка за тел с т ва, или от нос-
но точ ност та на фак ти те, на ко и то се ос но ва ват 
съ дър жа щи те се в съ от вет ния до ку мент све де ния, 
ин с ти ту ци я та по мяс то то на прес той или пре би ва-
ва не из вър ш ва до кол ко то е въз мож но, по ис ка не на 
ком пе тен т на та ин с ти ту ция, не об хо ди ма та про вер ка 
на та зи ин фор ма ция или до ку мент.

4. Ако не бъ де пос тиг на то спо ра зу ме ние меж ду 
съ от вет ни те ин с ти ту ции, въп ро сът мо же да бъ де от-
не сен до Ад ми нис т ра тив на та ко ми сия пос ред с т вом 
ком пе тен т ни те ор га ни не по-ра но от един ме сец след 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987/2009 НА 
ЕВРОПЕйСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СъВЕТА НА ЕВРОПА

Евроинтеграция

да та та, на ко я то ин с ти ту ци я та, по лу чи ла до ку мен та, 
е от п ра ви ла ис ка не то си. Ад ми нис т ра тив на та ко ми-
сия по ла га уси лия за от с т ра ня ва не на раз ли чи я та в 
ста но ви ща та в срок от шест ме се ца от да та та, на 
ко я то въп ро сът е бил от не сен до нея.

Чл. 6. Вре мен но при ла га не на за ко но да тел-
с т во то и пред ва ри тел но пре дос та вя не на обез-
ще те ния

1. Ос вен ако в рег ла мен та по при ла га не не е 
пред ви де но дру го, при раз ли чия в ста но ви ща та 
на ин с ти ту ци и те или ор га ни те на две или по ве че 
дър жа ви-член ки от нос но оп ре де ля не то на при ло-
жимо то за ко но да тел с т во, спря мо за ин те ре со ва но то 
ли це вре мен но се при ла га за ко но да тел с т во то на 
една от те зи дър жа ви-член ки, ка то при о ри те тът се 
оп ре де ля, как то след ва:

а) за ко но да тел с т во то на дър жа ва та-член ка, къ-
де то ли це то в дейс т ви тел ност уп раж ня ва дей ност 
ка то за е то или са мос тоятел но за е то ли це, при по-
ло же ние че та зи дей ност се уп ражня ва са мо в ед на 
дър жа ва-член ка;

б) за ко но да тел с т во то на дър жа ва та-член ка на 
пре би ва ва не, къ де то за ин те ре со ва но то ли це упраж-
ня ва част от сво я та(ите) дей ност(и), или къ де то 
ли це то не е за е то или са мос то я тел но за е то;

в) за ко но да тел с т во то на дър жа ва та-член ка, чие-
то при ла га не е би ло по ис ка но най-нап ред, ко га то 
ли це то уп раж ня ва дей ност или дей нос ти в две или 
по ве че дър жа ви-член ки;

2. Ко га то има раз ли чия в ста но ви ща та на ин с ти ту-
ци и те или ор га ни те на две или по ве че дър жа ви-член ки 
от нос но то ва коя ин с ти ту ция след ва да пре дос та ви 
па рич ни обез ще те ния или обезще те ния в нату ра, 
съ от вет но то ли це, ко е то би мог ло да пре тен ди ра за 

(продължение от бр. 3/2011 г.)
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обез ще те ния, ако ня ма ше спор, има пра во пред ва-
ри тел но да по лу ча ва обез ще те ни я та, пред ви де ни в 
за ко но да тел с т во то, при лага но от ин с ти ту ция  та по 
мяс то то му на пре би ва ва не, или, ако то ва ли це не 
пре би ва ва на те ри то ри я та на ни то ед на от съ от вет-
ни те дър жа ви-член ки, обез ще те ни я та, пред ви де ни 
в за ко но да тел с т во то, при ла га но от ин с ти ту ци я та, 
до ко я то пър во е би ло по да де но ис ка не то.

3. Ко га то меж ду съ от вет ни те ин с ти ту ции и ор-
га ни не се пос тиг не спо ра зу ме ние, въп ро сът мо же 
да бъ де от не сен до Ад ми нис т ра тив на та ко ми сия 
пос ред с т вом ком пе тен т ни те ор га ни не по-ра но от 
един ме сец след да та та, на ко я то са въз ник на ли 
раз ли чи я та в ста но ви ща та, по со че ни в па раг ра фи 
1 или 2. Ад ми нис т ра тив на та ко ми сия се стре ми да 
от с т ра ни раз ли чи я та в ста но ви ща та в срок от шест 
ме се ца от да та та, на ко я то въп ро сът е бил от не сен 
до нея.

4. Ко га то се ус та но ви, че или при ло жи мо то 
за ко но да тел с т во не е то ва на дър жа ва та-член ка на 
пред ва ри тел но то член с т во или ин с ти ту ци я та, коя-
то пред ва ри тел но е пре дос та ви ла обез ще те ни я та, 
не е ком пе тен т на та ин с ти ту ция, оп ре де ле на та за 
ком пе тен т на ин с ти ту ция се счи та да е би ла та ка ва 
със зад на да та, ся каш не е има ло та ко ва раз ли чие 
в ста но ви ща та, най-къс но от да та та на пред ва ри-
тел но то член с т во или от пър во то пред ва ри тел но 
пре дос та вя не на съ от вет ни те обез ще те ния.

5. Ако е не об хо ди мо, оп ре де ле на та за ком пе-
тент на ин с ти ту ция и ин с ти ту ци я та, ко я то пред ва-
ри тел но е из п ла ти ла па рич ни те обез ще те ния или 
ко я то пред ва ри тел но е по лу чи ла внос ки те, оп ре де-
лят фи нан со во то със то я ние на съ от вет но то ли це по 
от но ше ние на пред ва ри тел но из п ла те ни те внос ки 
и па рич ни обез ще те ния, ко га то е це ле съ об раз но, 
в съ от вет с т вие с дял IV, гла ва III от рег ла мен та по 
при ла га не.

Обез ще те ни я та в на ту ра, пред ва ри тел но пре дос-
та ве ни от ин с ти ту ция в съ от вет с т вие с па раг раф 
2, се въз с та но вя ват от ком пе тен т на та ин с ти ту ция 
в съ от вет с т вие с раз по ред би те на дял IV от рег ла-
мен та по при ла га не.

Чл. 7. Пред ва ри тел но из чис ля ва не на обез ще-
те ни я та и внос ки те

1. Ос вен ако в рег ла мен та по при ла га не не е 
пред ви де но дру го, ко га то да де но ли це има пра во 
на обез ще те ние или е за дъл же но да пла ти вноска в 
съ от вет с т вие с ос нов ния рег ла мент, но ком пе тент-
на та ин с ти ту ция не раз по ла га с ця ла та ин фор ма ция 
от нос но по ло же ни е то в дру га дър жа ва-член ка, 
ко я то е не об хо ди ма за окон ча тел но то из чис ля ва не 

на раз ме ра на обез ще те ни е то или внос ка та, та зи 
ин с ти ту ция по ис ка не на за ин те ре со ва но то ли це 
пре дос та вя обез ще те ни е то или пред ва ри тел но из-
чис ля ва внос ка та, ако из чис ле ни е то е въз мож но въз 
ос но ва на ин фор ма ци я та, с ко я то раз по ла га.

2. Ко га то на съ от вет на та ин с ти ту ция се пре-
дос та вят всич ки не об хо ди ми под к ре пя щи до ка за-
телст ва или до ку мен ти, съ от вет но то обез ще те ние 
или внос ка се пре из чис ля ва.

ГЛА ВА III. Дру ги об щи раз по ред би за при ла-
га не то на ос нов ния рег ла мент

Чл. 8. Ад ми нис т ра тив ни до го во ре нос ти меж ду 
две или по ве че дър жа ви-член ки

1. Раз по ред би те на рег ла мен та по при ла га не за-
ме нят раз по ред би те, ус та но ве ни в до го во ре нос ти те 
за при ла га не на кон вен ци и те, по со че ни в член 8, 
па раг раф 1 от ос нов ния рег ла мент, с из к лю че ние 
на раз по ред би те, свър за ни с до го во ре нос ти те от-
нос но кон вен ци и те, по со че ни в при ло же ние II към 
ос нов ния рег ла мент, при ус ло вие че раз по ред би те 
на те зи до го во ре нос ти са вклю че ни в при ло же ние 
1 към рег ла мен та по при ла га не.

2. При не об хо ди мост дър жа ви те-член ки мо гат 
да сключ ват по меж ду си до го во ре нос ти от нос но 
при ла га не то на кон вен ци и те, по со че ни в член 8, 
па раг раф 2 от ос нов ния рег ла мент, при ус ло вие че 
те зи до го во ре нос ти не се от ра зя ват неб ла гоп ри ят-
но на пра ва та и за дъл же ни я та на съ от вет ни те ли ца 
и са вклю че ни в при ло же ние 1 към рег ла мен та по 
при ла га не.

Чл. 9. Дру ги про це ду ри меж ду ор га ни те и ин-
с ти ту ци и те

Две или по ве че дър жа ви-член ки или ком пе-
тент ни те им ор га ни мо же да се до го во рят за про-
це дури, раз лич ни от пред ви де ни те в рег ла мен та по 
при ла га не, при ус ло вие че та ки ва про це ду ри не се 
от ра зя ват неб ла гоп ри ят но вър ху пра ва та и за дъл-
же ни я та на съ от вет ни те ли ца.

2. Всич ки спо ра зу ме ния, склю че ни с та зи цел, 
се съ об ща ват на Ад ми нис т ра тив на та ко ми сия и се 
из б ро я ват в при ло же ние 1 към рег ла мен та по при-
ла га не.

3. Раз по ред би те, съ дър жа щи се в склю че ни те 
меж ду две или по ве че дър жа ви-член ки спо ра зу ме-
ния за при ла га не, със съ ща та цел ка то или по доб-
ни на по со че ни те в па раг раф 2, ко и то са в си ла в 
де ня, пред хож дащ вли за не то в си ла на рег ла мен та 
по при ла га не, и ко и то са вклю че ни в при ло же ние 
5 към Рег ла мент (ЕИО) № 574/72, про дъл жа ват да 
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се при ла гат за це ли те на от но ше ни я та меж ду те зи 
дър жа ви-член ки, при ус ло вие че са вклю че ни и в 
при ло же ние 1 към рег ла мен та по при ла га не.

Чл. 10. Пре дот в ра тя ва не на съв па да не то на 
обез ще те ния

Не за ви си мо от дру ги раз по ред би в ос нов ния рег-
ла мент, ко га то обез ще те ни я та, дъл жи ми по си ла та на 
за ко но да тел с т во то на две или по ве че дър жа ви-член-
ки, вза им но се на ма ля ват, спи рат или прек ра тя ват, 
су ми те, ко и то не би ха би ли из п ла те ни в случай на 
стро го при ла га не на пра ви ла та за на ма ля ва не, спи ра-
не или прек ра тя ва, ус та но ве ни в за ко но да тел с т во то 
на съ от вет ни те дър жа ви-член ки, се раз де лят на броя 
на обез ще те ни я та, ко и то под ле жат на на ма ле ние, 
спи ра не или прек ра тя ва не.

Чл. 11. Еле мен ти за оп ре де ля не на пре би ва ва-
не то

1. При раз ли чия в ста но ви ща та на ин с ти ту-
ции те на две или по ве че дър жа ви-член ки от нос но 
опре де ля не на пре би ва ва не то на ли це, за ко е то се 
при ла га ос нов ни ят рег ла мент, те зи ин с ти ту ции 
уста но вя ват с вза им но съг ла сие цен тъ ра на ин те-
ре си те на съ от вет но то ли це въз ос но ва на ця лос т на 
оцен ка на на лич на та и ин фор ма ция от нос но ре ле-
ван т ни те фак ти, ко и то мо же по це ле съ об раз ност 
да включ ват:

а) про дъл жи тел ност та и неп ре къс на то то пре-
би ва ва не на те ри то ри я та на съ от вет ни те дър жа ви-
член ки;

б) положението на лицето, включително:
 i) ес тес т во то и спе ци фич ни те ха рак те рис ти-

ки на уп раж ня ва на та дей ност, по-спе ци ал но мяс-
то то, къ де то оби чай но се уп раж ня ва та зи дей ност, 
пос то ян ни ят ха рак тер на дей ност та и про дъл жи-
тел ност та на все ки до го вор за за е тост;

 ii) се мей но то по ло же ние и род нин с ки те връз-
ки на ли це то;

 iii) уп раж ня ва не то на неп ла те на дей ност;
 iv) ко га то ста ва въп рос за сту ден ти, из точ ни-

кът на тех ни те до хо ди;
 v) жи лищ но то   по ло же ние   на  ли це то,   по-

спе ци ал но до кол ко е пос то я нен ха рак те рът му;
 vi) дър жа ва та-член ка, в ко я то се счи та, че 

ли це то пре би ва ва за це ли те на да нъч но то об ла га не.
2. Ко га то съ об ра зя ва не то на раз лич ни те кри те-

рии, ос но ва ва щи се на при ло жи ми те фак ти, по со че-
ни в па раг раф 1, не во ди до пос ти га не на съгла сие 
меж ду съ от вет ни те ин с ти ту ции, на ме ре ни е то на 
ли це то, ко е то про из ти ча от те зи фак ти и об стоятел-
с т ва, осо бе но при чи ни те за пре мес т ва не то на ли-

це то, се при е мат за ре ша ва щи при оп ре де ля не на 
дейс т ви тел но то мяс то на пре би ва ва не на то ва ли це.

Чл. 12. Су ми ра не на пе ри о ди
1. За це ли те на при ла га не то на член 6 от 

основ ния рег ла мент ком пе тен т на та ин с ти ту ция 
се свързва с ин с ти ту ци и те на дър жа ви те-член ки, 
чие то за ко но да тел с т во съ що се е при ла га ло спря мо 
съ от вет но то ли це, с цел ус та но вя ва не на всич ки 
пе риоди, за вър ше ни съг лас но тях но то за ко но да-
тел ст во.

2. Съ от вет ни те пе ри о ди на оси гу ря ва не, за-
е тост, са мос то я тел на за е тост или пре би ва ва не, 
за вър ше ни съг лас но за ко но да тел с т во то на дър жа ва-
член ка, се при ба вят към те зи, за вър ше ни съг ласно 
за ко но да тел с т во то на вся ка дру га дър жа ва-член ка, 
до кол ко то то ва е не об хо ди мо за це ли те на при ла га-
не то на член 6 от ос нов ния рег ла мент, при усло вие 
че те зи пе ри о ди не съв па дат.

3. Ко га то пе ри од на оси гу ря ва не или на пре би-
ва ва не, кой то е за вър шен в съ от вет с т вие с оси гу ря-
ва не, ко е то е за дъл жи тел но съг лас но за ко но да тел-
с т во то на ед на дър жа ва-член ка, съв пад не с пе ри од 
на оси гу ря ва не, за вър шен въз ос но ва на доб ро вол но 
оси гу ря ва не или про дъл же но оси гу ря ва не по из бор 
съг лас но за ко но да тел с т во то на дру га дър жа ва-член-
ка, се от чи та един с т ве но пе ри о дът, за вър шен въз 
ос но ва на за дъл жи тел но то оси гу ря ва не.

4. Ко га то пе ри од на оси гу ря ва не или пре би-
ва ва не, раз ли чен от при рав нен пе ри од, за вър шен 
съг лас но за ко но да тел с т во то на ед на дър жа ва-член-
ка, съв пад не с при рав нен пе ри од, ос но ва ващ се на 
за ко но да тел с т во то на дру га дър жа ва-член ка, се от-
чи та един с т ве но пе ри о дът, раз ли чен от съ от вет ния 
при рав нен пе ри од.

5. Все ки пе ри од, счи тан за при рав нен съг ласно 
за ко но да тел с т во то на две или по ве че дър жа ви-
член ки, се от чи та са мо от ин с ти ту ци я та на дър-
жа ва та-член ка, чи е то за ко но да тел с т во пос лед но 
за дъл жи тел но се е при ла га ло спря мо съ от вет но то 
лице пре ди спо ме на тия пе ри од. В слу чай че за ко-
но да тел с т во то на дър жа ва-член ка не се е при ла га ло 
за дъл жи тел но спря мо съ от вет но то ли це пре ди спо-
ме на тия пе ри од, то зи пе ри од се от чи та от ин с ти ту-
ци я та на дър жа ва та-член ка, чи е то за ко но да тел с т во 
за дъл жи тел но се е при ла га ло спря мо съот вет но то 
ли це за пър ви път след спо ме на тия пе ри од.

6. В слу чай че не мо же точ но да се оп ре де ли 
вре ме то, в ко е то оп ре де ле ни пе ри о ди на оси гу ря-
ва не или пре би ва ва не са за вър ше ни съг лас но за ко-
но да тел с т во то на ед на дър жа ва-член ка, се прие ма, 
че те зи пе ри о ди не се при пок ри ват с пе ри о ди на 
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оси гу ря ва не или пре би ва ва не, за вър ше ни съг лас но 
за ко но да тел с т во то на дру га дър жа ва-член ка, и те се 
от чи тат, ко га то то ва е бла гоп ри ят но за съ от вет но то 
ли це, и до кол ко то мо же ос но ва тел но да се взе мат 
пред вид.

Чл. 13. Пра ви ла за пре об ра зу ва не на пе ри о ди
1. Ко га то пе ри о ди, за вър ше ни съг лас но за ко но-

да тел с т во то на ед на дър жа ва-член ка, са из ра зе ни в 
еди ни ци, раз лич ни от те зи, пред ви де ни в за ко но да-
тел с т во то на дру га дър жа ва-член ка, не об хо ди мо то 

пре об ра зу ва не за це ли те на су ми ра не то по член 6 
от ос нов ния рег ла мент се из вър ш ва при спаз ва не 
на след ни те пра ви ла:

а) пе ри о дът, кой то тряб ва да се из пол з ва ка то 
ба зи сен за пре обра зу ва не то, е то зи, кой то се съ об ща-
ва от ин с ти ту ци я та на дър жа ва та-член ка, съг лас но 
чи е то за ко но да тел с т во е бил за вър шен пе ри о дът.

б) в слу чай на схе ми, къ де то пе ри о ди те са из ра зе-
ни в дни, преоб ра зу ва не то от дни в дру ги еди ници и 
об рат но, как то и меж ду раз лич ни схе ми на ос но ва та 
на дни, се из чис ля ва по след на та таб ли ца:

в) В слу чай на схе ми, къ де то пе ри о ди те са из-
ра зе ни в еди ни ци, раз лич ни от дни,

 i) три ме се ца или три на де сет сед ми ци се 
рав ня ват на ед но три ме се чие и об рат но;

 ii) ед на го ди на се рав ня ва на че ти ри три ме-
се чия, 12 ме се ца или 52 сед ми ци и об рат но;

 iii) за пре об ра зу ва не то на сед ми ци в ме се ци 
и об рат но то, сед ми ци те и ме се ци те се пре об ра зуват 
в дни в съ от ветствие с пра ви ла та за пре об разу ва не 
за схе ми те на ос нова та на шест дни съг лас но таб-
ли ца та в бук ва б).

г) В слу чай на пе ри о ди, из ра зе ни в дроб ни 
чис ла, те зи чис ла се пре об ра зу ват в след ва ща та 
по-мал ка ця ла еди ни ца, ка то се при ла гат пра ви ла-
та, пред ви де ни в бук ви б) и в). Час ти от го ди ни се 
пре об ра зу ват в ме се ци, ос вен ако съ от вет на та схе ма 
не се ос но ва ва на три ме се чия.

д) Ако при пре об ра зу ва но то по нас то я щия па-
раг раф се по лу чи част от еди ни ца, ка то ре зул тат на 
пре об ра зу ва не то по нас тоящия па раг раф се от чи та 
след ва ща та по-ви со ка ця ла еди ни ца.

2. За об щия сбор на пе ри о ди те, за вър ше ни в 
рам ки те на ед на ка лен дар на го ди на, при ла га не то на 
па раг раф 1 не во ди до раз мер, над ви ша ващ броя на 
дни те, по со че ни в пос лед на та ко ло на на табли ца та 
в па раг раф 1, бук ва б), 52 сед ми ци, 12 ме се ца или 
че ти ри три ме се чия.

Ако пе ри о ди те, ко и то се пре об ра зу ват, от го ва-
рят на мак си мал на та го диш на про дъл жи тел ност на 

пе ри о ди те съг лас но за ко но да тел с т во то на дър жа-
ва та-член ка, в ко я то са за вър ше ни, при ла га не то на 
па раг раф 1 не во ди в рам ки те на ед на ка лен дар на 
го ди на до пе ри о ди, ко и то са по-крат ки от мак си-
мал но въз мож на та го диш на про дъл жи тел ност на 
пе ри о ди те, пред ви де на съг лас но съ от вет но то за-
ко но да тел с т во.

3. Пре об ра зу ва не то се из вър ш ва или чрез ед на 
един с т ве на опе ра ция, об х ва ща ща всич ки пе ри о ди, 
пред с та ве ни ка то сбор, или за вся ка го ди на, ако 
пе ри о ди те са пред с та ве ни по го ди ни.

4. Ко га то ин с ти ту ция пре дос та вя ин фор ма ция 
за пе ри о ди те, из ра зе на в дни, ед нов ре мен но с то ва 
тя по соч ва да ли схе ма та, ко я то из пол з ва, се ос но-
ва ва на пет, шест или се дем дни.

ДЯЛ II. ОП РЕ ДЕ ЛЯ НЕ НА ПРИ ЛО ЖИ МО ТО 
ЗА КО НО ДА ТЕЛ С Т ВО

Чл. 14. Под роб нос ти от нос но чле но ве 12 и 13 от 
ос нов ния рег ла мент

1. За це ли те на при ла га не то на член 12, па ра-
граф 1 от ос нов ния рег ла мент „ли це, ко е то осъ щес-
т вя ва дей ност ка то за е то ли це в дър жа ва-член ка от 
име то на ра бо то да тел, кой то оби чай но осъ щес т вя ва 
дей ност та си в нея, и ко е то е ко ман ди ро ва но от то-
зи ра бо то да тел в дру га дър жа ва-член ка” включ ва 
ли це, ко е то е на е то с цел да бъ де ко ман ди ро ва но в 
дру га дър жа ва-член ка, при ус ло вие че не пос ред с-

Схема на 
основата на

1 ден
отговаря на

1 седмица 
отговаря на

1 месец 
 отговаря на

1 месец 
 отговаря на

Максима лен  
брой дни в една  

календарна година
5 дни
6 дни
7 дни

9 часа
8 часа
6 часа

5 дни
6 дни
7 дни

22 дни
26 дни
30 дни

66 дни
78 дни
90 дни

264 дни
312 дни
360 дни
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т ве но пре ди да за поч не ра бо та спря мо съ от вет но-
то ли це ве че се е при ла га ло за ко но да тел с т во то на 
дър жа ва та-член ка, в ко я то е ус та но вен не го ви ят 
ра бо то да тел.

2. За це ли те на при ла га не то на член 12, па раг раф 
1 от ос нов ния рег ла мент, из ра зът „ко е то оби чай но 
осъ щес т вя ва дей ност та си в нея” се от на ся до ра-
бо то да тел, кой то оби чай но из вър ш ва зна чи тел ни 
по об х ват дей нос ти, раз лич ни от чис то вът реш ни 
уп рав лен с ки дей нос ти, на те ри то ри я та на дър жа ва-
та-член ка, в ко я то е ус та но вен, ка то се взе мат под 
вни ма ние всич ки кри те рии, ха рак тер ни за дей нос-
ти те, из вър ш ва ни от въп рос но то пред п ри я тие.

При ло жи ми те кри те рии тряб ва да от го ва рят на 
спе ци фич ни те ха рак те рис ти ки на все ки ра бо то да-
тел и на дейс т ви тел ния ха рак тер на из вър ш ва ни те 
дей нос ти.

3. За це ли те на при ла га не то на член 12, па-
раг раф 2 от ос нов ния рег ла мент, из ра зът „ко е то 
оби чай но осъ щес т вя ва дей ност ка то са мос то я тел-
но за е то ли це” се от на ся до ли це, ко е то оби чай но 
из вър ш ва зна чи тел ни по об х ват дей нос ти на те ри-
то ри я та на дър жа ва та-член ка, в ко я то е ус та но ве но. 
По-спе ци ал но, то ва ли це тряб ва да е уп раж ня ва ло 
дей ност та си оп ре де ле но вре ме пре ди да та та, на 
ко я то би ис ка ло да се въз пол з ва от раз по ред би те на 
съ щия член, ка то за все ки пе ри од, в кой то упраж-
ня ва вре мен на дей ност в дру га дър жа ва-член ка, 
тряб ва да про дъл жи да от го ва ря на изис к ва ни я та за 
уп раж ня ва не на дей ност та си в дър жа ва та-член ка, 
в ко я то е ус та но ве но, за да мо же да я из вър ш ва след 
зав ръ ща не то си.

4. За це ли те на при ла га не то на член 12, па ра-
граф 2 от ос нов ния рег ла мент, кри те ри ят за оп ре де-
ля не на то ва да ли дей ност та, ко я то са мос то я тел но 
за е то ли це оти ва да уп раж ня ва в дру га дър жа ва-
член ка, е „по доб на” на оби чай но уп раж ня ва ната 
дей ност при са мос то я тел на та за е тост, е са мо то 
естес т во на дей ност та, а не оп ре де ля не то и ка то 
дей ност на за е то или са мос то я тел но за е то ли це от 
дру га та дър жа ва-член ка.

5. За це ли те на при ла га не то на член 13, па ра-
граф 1 от ос нов ния рег ла мент, ли це, ко е то „оби чай-
но осъ щес т вя ва дей ност ка то за е то ли це в две или 
по ве че дър жа ви-член ки” се от на ся, по-спе ци ал но, 
до ли це, ко е то:

а) до ка то из вър ш ва дей ност в ед на дър жа ва-
член ка, съ щев ремен но уп раж ня ва от дел на дей ност 
в ед на или по ве че дър жа ви-член ки, не за ви си мо от 
про дъл жи тел ност та или ес тес т во то на та зи от дел на 
дей ност;

б) про дъл жи тел но вре ме ре ду ва дей нос ти, с 

из к лю че ние на та ки ва, ко и то са нез на чи тел ни по 
свое то ес тес т во, в две или по ве че дър жа ви-член ки, 
не за ви си мо от чес то та та или пе ри одич ност та на 
ре ду ва не то им.

6. За це ли те на при ла га не то на член 13, па ра-
г раф 2 от ос нов ния рег ла мент, ли це, ко е то „оби-
чай но осъ щес т вя ва дей ност ка то са мос то я тел но 
за е то ли це в две или по ве че дър жа ви-член ки” се 
от на ся, по-спе ци ал но, до ли це, ко е то ед нов ре мен но 
из вър ш ва или ре ду ва ед на или по ве че от дел ни дей-
нос ти ка то са мос то я тел но за е то ли це, не за ви си мо 
от ес тес т во то на те зи дей нос ти, в две или по ве че 
дър жа ви-член ки.

7. За це ли те на раз г ра ни ча ва не то на дей нос ти-
те по па раг ра фи 5 и 6 от по ло же ни я та, опи са ни в 
член 12, па раг ра фи 1 и 2 от ос нов ния рег ла мент, 
оп ре де лящ кри те рий е про дъл жи тел ност та на дей-
ност та в ед на или по ве че дру ги дър жа ви-член ки 
(не за ви си мо да ли е от пос то ян но ес тес т во или от 
ед нок рат но или вре мен но ес тес т во). За та зи цел 
се пра ви ця лос т на оцен ка на всич ки при ло жи ми 
фак ти, вклю чи тел но и по-спе ци ал но, ко га то ста ва 
въп рос за за е то ли це — мяс то то на ра бо та, оп ре-
де ле но в до го во ра за за е тост.

8. За це ли те на при ла га не то на член 13, па ра гра-
фи 1 и 2 от ос нов ния рег ла мент, „зна чи тел на част 
от дей ност та ка то за е то или са мос то я тел но за е то 
ли це”, уп раж ня ва на в дър жа ва-член ка.

За да се оп ре де ли да ли зна чи тел на част от дей-
нос ти те се уп раж ня ват в дър жа ва-член ка, се взе мат 
пред вид след ни те при мер ни кри те рии:

а) в слу чай на из вър ш ва не на дей ност ка то зае то 
ли це — ра ботно то вре ме и/или въз наг раж де ние то; 
и

б) в слу чай на из вър ш ва не на дей ност ка то са-
мос то я тел но за е то ли це — обо ро тът, ра бот но то 
вре ме, бро ят на пре дос та ве ни те ус лу ги и/или до-
хо дът.

В рам ки те на ця лос т на та оцен ка, по-ма лък от 25 
% дял по от но ше ние на по со че ни те по-го ре кри те-
рии пред с тав ля ва по ка за тел за то ва, че в съ от вет-
на та дър жа ва-член ка не се из вър ш ва зна чи тел на 
част от дей нос ти те.

9. За це ли те на при ла га не то на член 13, па раг-
раф 2, бук ва б) от ос нов ния рег ла мент, „мяс то то 
на със ре до то ча ва не” на дей ност та, из вър ш ва на в 
ка чес т во на са мос то я тел но за е то ли це, се оп ре де ля, 
ка то се взе мат пред вид всич ки ас пек ти на про фе-
си о нал на та дейност на то ва ли це и по-спе ци ал но 
мес то на хож де ни е то на пос то янно то се да ли ще, 
оби чай но то ес тес т во или про дъл жи тел ност та на 
уп раж ня ва на та дей ност, бро ят на пре дос та ве ни те 
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ус лу ги и на мере ни е то на съ от вет но то ли це, за кое то 
сви де тел с т ват всич ки об с то я тел с т ва.

10.  За оп ре де ля не на при ло жи мо то за ко но да-
тел с т во по па раг ра фи 7 и 8, съ от вет ни те ин с ти ту-
ции от чи тат пред по ла га е мо то бъ де що по ло же ние 
през след ва щи те 12 ка лен дар ни ме се ца.

11.  Ако ед но ли це из вър ш ва дей ност ка то за е то 
ли це в две или по ве че дър жа ви-член ки от име то на 
ра бо то да тел, ус та но вен из вън те ри то ри я та на Съ ю-
за, и то ва ли це пре би ва ва в дър жа ва-член ка без да 
уп раж ня ва зна чи тел на дей ност в нея, спря мо не го 
се при ла га за ко но да тел с т во то на дър жа ва та-член ка 
на пре би ва ва не.

Чл. 15. Про це ду ри за при ла га не то на член 11, 
па раг раф 3, бук ва б) и г), член 11, па раг раф 4 и 
член 12 от ос нов ния рег ла мент (от нос но пре дос-
та вя не то на ин фор ма ция на съ от вет ни те ин с ти-
ту ции)

1. Ос вен ако в член 16 от рег ла мен та по при ла-
га не не е пред ви де но дру го, ко га то да де но ли це уп-
раж ня ва дей ност та си в дър жа ва-член ка, раз лич на 
от ком пе тен т на та дър жа ва-член ка съг лас но дял II 
от ос нов ния рег ла мент, ра бо то да те лят, или ко га то 
ста ва въп рос за ли це, ко е то не уп раж ня ва дейност 
ка то за е то ли це − съ от вет но то ли це ин фор ми ра, 
при въз мож ност пред ва ри тел но, ком пе тен т на та 
ин с ти ту ция на дър жа ва та-член ка, чи е то за ко но-
да тел с т во се при ла га. Та зи ин с ти ту ция не за бав но 
пре дос та вя ин фор ма ция от нос но при ло жи мо то 
за ко но да тел с т во спря мо съ от вет но то лице, съг-
лас но член 11, па раг раф 3, бук ва б) или член 12 
от ос нов ния рег ла мент, на за ин те ре со ва но то ли це 
и на ин с ти ту ци я та, оп ре де ле на от ком пе тен т ния 
ор ган на дър жа ва та-член ка, в ко я то се уп раж ня ва 
дей ност та.

2. Па раг раф 1 се при ла га mutatis mutandis за 
ли ца та, по па да щи в об х ва та на член 11, па раг раф 
3, бук ва г) от ос нов ния рег ла мент.

3. Ра бо то да тел по сми съ ла на член 11, па раг раф 
4 от ос нов ния рег ла мент, чи е то за е то ли це ра бо ти 
на бор да на пла ва те лен съд, пла ващ под зна ме то на 
дру га дър жа ва-член ка, ин фор ми ра при въз мож ност 
пред ва ри тел но ком пе тен т на та ин с ти ту ция на дър-
жа ва та-член ка, чи е то за ко но да тел с т во се при ла га. 
Та зи ин с ти ту ция не за бав но пре дос та вя ин фор ма-
ция от нос но за ко но да тел с т во то, при ло жи мо спря мо 
съ от вет но то ли це съг лас но член 11, па раг раф 4 от 
ос нов ния рег ла мент, на ин с ти ту ци я та, оп ре де ле на 
от ком пе тен т ния ор ган на дър жа ва та-член ка, под 
чи е то зна ме пла ва пла ва тел ния съд, на бор да на 
кой то за е то то ли це из вър ш ва дей ност та.

Чл. 16. Про це ду ра за при ла га не то на член 13 от 
ос нов ния рег ла мент

1. Ли це, ко е то уп раж ня ва дей нос ти в две или 
по ве че дър жа ви-член ки, уве до мя ва за то ва ин с-
ти ту ци я та, оп ре де ле на от ком пе тен т ния ор ган на 
дър жа ва та-член ка по пре би ва ва не.

2. Оп ре де ле на та ин с ти ту ция по мяс то то на пре-
би ва ва не не за бав но оп ре де ля за ко но да тел с т во то, 
при ло жи мо спря мо съ от вет но то ли це, ка то взе ма 
пред вид член 13 от ос нов ния рег ла мент и член 14 
от рег ла мен та по при ла га не. То ва пър во на чал но 
опре де ля не е вре мен но. Ин с ти ту ци я та уве до мя ва 
оп ре де ле ни те ин с ти ту ции на вся ка дър жа ва-член ка, 
в ко я то се из вър ш ва дей ност, за вре мен но то опре-
де ля не.

3. Вре мен но то оп ре де ля не на при ло жи мо то 
за ко но да тел с т во, пред ви де но в па раг раф 2, ста ва 
окон ча тел но в срок от два ме се ца след ин фор ми ра-
не то на ин с ти ту ци и те, оп ре де ле ни от ком пе тент ни-
те влас ти на за ин те ре со ва ни те дър жа ви-член ки, в 
съ от вет с т вие с па раг раф 2, ос вен ако за ко но да тел с-
т во то ве че не е окон ча тел но оп ре де ле но въз ос но ва 
на па раг раф 4 или по не ед на от за ин те ре со ва ни те 
ин с ти ту ции не е ин фор ми ра ла ин с ти ту ци я та, оп ре-
де ле на от ком пе тен т ния ор ган на дър жа ва та-член ка 
на пре би ва ва не до из ти ча не на дву ме сеч ния срок, 
че не при е ма оп ре де ля не то или има раз лич но ста-
но ви ще по въп ро са.

4. Ко га то по ра ди съм не ния при оп ре де ля не на 
при ло жи мо то за ко но да тел с т во въз ник не не об хо-
ди мост от кон такт меж ду ин с ти ту ции или ор га ни 
на две или по ве че дър жа ви-член ки, по ис ка не на 
ед на или по ве че от ин с ти ту ци и те, оп ре де ле ни от 
ком пе тен т ни те ор га ни на за ин те ре со ва ни те дър-
жа ви-член ки или на са ми те ком пе тен т ни ор га ни, 
за ко но да тел с т во то, при ло жи мо за съ от вет но то ли це 
се оп ре де ля по вза им но съг ла сие, ка то се от чи тат 
член 13 от ос нов ния рег ла мент и съ от вет ни те раз-
по ред би на член 14 от рег ла мен та по при ла га не.

При различие в становищата на съответните 
институции или ком петентни органи, те се стремят 
към постигане на съгласие в съот ветствие с 
посочените по-горе условия и се прилага член 6 
от регламента по прилагане.

5. Ком пе тен т на та ин с ти ту ция на дър жа ва та-
член ка, чи е то за ко но да тел с т во е оп ре де ле но за 
при ло жи мо вре мен но или окон ча тел но, не за бав но 
ин фор ми ра съ от вет но то ли це.

6. Ако съ от вет но то ли це не пре дос та ви ин-
фор ма ци я та, по со че на в па раг раф 1, раз по ред би те 
на нас то я щия член се при ла гат по ини ци а ти ва на 
ин с ти ту ци я та, оп ре де ле на от ком пе тен т ния ор ган 



на дър жа ва та-член ка на пре би ва ва не вед на га след 
ка то се изяс ни по ло же ни е то на ли це то, евен ту ал но 
чрез дру га за ин те ре со ва на ин с ти ту ция.

Чл. 17. Про це ду ра за при ла га не то на член 15 от 
ос нов ния рег ла мент

До го вор но на е ти ят пер со нал на Ев ро пейс ки те 
об щ нос ти уп раж ня ва пра во то на из бор, пред ви де но 
в член 15 от ос нов ния рег ла мент, при сключ ва не 
на до го во ра за за е тост. Ор га нът, упъл но мо щен да 
склю чи то зи до го вор, уве до мя ва оп ре де ле на та ин с-
ти ту ция на дър жа ва та-член ка, чи е то за ко но да тел с-

т во е из б рал чле нът на до го вор но на е тия пер со нал 
на Ев ро пейс ки те об щ нос ти.

Чл. 18. Про це ду ра за при ла га не то на член 16 от 
ос нов ния рег ла мент

Ис ка не от ра бо то да те ля или от съ от вет но то ли це 
за до пус ка не на из к лю че ния от чле но ве 11−15 от 
ос нов ния рег ла мент се пред с та вя, при въз мож ност 
пред ва ри тел но, на ком пе тен т ния ор ган или на ор га-
на, оп ре де лен от то зи ор ган на дър жа ва та-член ка, 
за при ла га не то на чи е то за ко но да тел с т во за е то то 
или съ от вет но то ли це са от п ра ви ли ис ка не.
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