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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В
ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР.
21 ОТ 2000 Г.)
В сила от 01.08.2012 г.
Обн. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г.
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
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§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 1 думите "и ал. 7" се заличават.
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§ 2. Наименованието на раздел II се изменя така:
"Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за
социално осигуряване и на докторантите".
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§ 3. Създава се чл. 17б:
"Чл. 17б. (1) Съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно
съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за
своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство,
ако не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а от Кодекса за социално
осигуряване. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване се внасят върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен
със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за съпрузите на
лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване - върху минималния осигурителен доход за
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съответната година.
(2) Лицата по ал. 1 внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно до 10-о число на месеца,
следващ месеца, за който се отнасят, в размерите за фондовете "Пенсии" и "Общо заболяване и
майчинство" по сметката на съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за
приходите, като в документите за внасянето им попълват своя ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден им
от Националната агенция за приходите. Ако към 10-о число на месеца лицата по ал. 1 се намират във
временна неработоспособност, осигурителните вноски могат да се внесат до 10-о число на месеца,
следващ месеца, през който е изтекъл срокът на неработоспособността.
(3) Възникването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на осигуряването на лицата по ал. 1 се
декларира от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване с декларация-образец № 1
"Данни за осигуреното лице" по реда на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008
г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11, 58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76
от 2011 г. и бр. 5 и 68 от 2012 г.). Осигуряването възниква или се възобновява от датата, посочена в
декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който е подадена.
(4) Прекъсването/прекратяването на трудовата дейност на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за
социално осигуряване прекъсва/прекратява осигуряването на лицата по ал. 1."

§ 4. Член 19 се изменя така:
"Чл. 19. (1) Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни
книжки на лицата по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17, 17а и чл. 17б, ал. 1.
(2) Осигурителните книжки се издават по искане на:
1. организацията, чрез която се извършва осигуряването - за лицата по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а;
2. лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата по чл. 17б, ал. 1.
(3) Лицата, по чието искане са издадени осигурителни книжки, вписват в тях периодите, през които лицата
по ал. 1 са подлежали на осигуряване.

http://www.account-bg.info/e107/news.php?item.432

Страница 1 от 2

http://www.account-bg.info/e107/

(4) Осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт за периодите, за които са внесени осигурителни вноски за лицата по
ал. 1."

§ 5. Създава се чл. 19б:
"Чл. 19б. Осигурителните вноски за лицата по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17, 17а и чл. 17б, ал. 1 се внасят
задължително за целия период от датата на възникване или възобновяване на осигуряването до датата на
неговото прекъсване или прекратяване."
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Преходни и Заключителни разпоредби
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§ 6. Осигурителните вноски от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за август и
септември 2012 г. се внасят без лихва до 31 октомври 2012 г.
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§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.
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Пълен текст на НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА,
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)
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