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ОТНОСНО: ПРОЕКТ  НА  ПМС  ЗА  ПРИЕМАНЕ  НА  НАРЕДБА  ЗА  РЕДА  НА 
ИЗБОР  НА  ОСИГУРЯВАНЕ,  ВНАСЯНЕ  И  РАЗПРЕДЕЛЯНЕ  НА 
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ  ВНОСКИ,  ВНОСКИТЕ  ЗА  ФОНД 
„ГАРАНТИРАНИ  ВЗЕМАНИЯ  НА  РАБОТНИЦИТЕ  И 
СЛУЖИТЕЛИТЕ” И ОБМЕН НА НА ИНФОРМАЦИЯ 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българската  търговско-промишлена  палата  (БТПП)  изразява  следното 
становище по посочения по-горе проект за Постановление на Мин. съвет: 

1. Предложеният и изпратен на 24.08.2015 г. нов проект за Наредба 
следва  да  се  обсъди  от  Надзорния  съвет  на  НОИ,  с  оглед  спазване  на 
нормативното  изискване  на  чл.  36,  ал.1,  т.4  от  Кодекса  за  социално 
осигуряване,  съгласно  което  Надзорният  съвет  (НС) на  НОИ   утвърждава  
проектите  на  нормативните  актове  по  държавното  обществено  осигуряване 
преди внасянето им за приемане от съответните държавни органи. 

Това  се  налага,  предвид  обстоятелството,  че  предишният  проект  за 
Наредба  (разгледан и в Комисията по осигурителни отношения към НСТС) не 
беше  утвърден  от  НС  на  НОИ.  Предвид  надзорните  функции   на  този  орган 
консенсусът  му относно този проект е показател за способността на акта да 
регулира по най-добрия начин разглежданите обществени отношения.

2. БТПП констатира, че в проекта за Наредба, получен на 24.08.2015 г. 
са отстранени някои важни недостатъци, свързани със строгото прилагане на 
законовата  делегация  относно  материята  и  органът,  регламентирани  в  този 
подзаконов  нормативен  акт.  И  във  връзка  с  това  БТПП  изразява 
удовлетворение от последния проект.
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3. Считаме, че  в Наредбата следва да се регламентират изчерпателно 
всички обществени отношения, нормиращи посочената материя, както това е 
направено в други относими към материята нормативни актове  (като Наредба 
№ 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне 
на  натрупаните  средства  на  осигурено  лице  от  един  фонд  за  допълнително 
пенсионно  осигуряване  в  друг  съответен  фонд,  управляван  от  друго 
пенсионноосигурително  дружество).  Така  напр.,  в  проекта  на  Наредба  не  са 
детайлизирани  условията  и  редът  за  подаване  на  заявления,  приемането  и 
администрирането  им  от  длъжностните  лица,  правилата  при  отказ  по 
заявлението, възможностите за подаване на възражения от осигурените лица 
при  отказ  или  неточности,  правилата  относно  поддържането  на  регистри  на 
заявленията  и  обработваната  информация,  разпоредби  относно  дължимите 
такси от осигурените лица и реда за заплащането им, както и други процедури 
и въпроси. 

4. БТПП  предлага  в  Наредбата  да  се  разпише  ред  за  контрол  и 
отговорност  за  компетентните  органи  по  прилагане  на  наредбата,  вкл.  и  за 
защита на личните данни.

Обръщаме внимание, че предвид значимостта на обсъжданата материя, 
на социалните партньори следва да се осигури достатъчен срок за запознаване 
с проекта и промените в него, а не както в настоящия случай изменения на 
проекта  да  бъдат  представяни  за  становище  часове  преди  заседанието  на 
НСТС, което е крайно неприемливо!

С уважение,

Цветан Симеонов -
председател на УС на БТПП
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