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Постановление № 23 от 3 февруари 2011 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.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 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. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000
г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на
Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от

2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 2, ал. 4, изречение първо след думите „минималния месечен осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „определен
със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година“.

§ 2. В чл. 3, ал. 1 изречение трето се изменя така: „Ако вноските са внесени след тази дата, за избран осигурителен доход се счита
минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващото се лице, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за съответната година.“

§ 3. Наименованието на раздел ІІ се изменя така:
„Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на докторантите“.
§ 4. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в

чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо
заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съответната година, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на
приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна. Осигуряването се извършва чрез
изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба.“

2. В ал. 2, изречение първо думите „и вида“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 18 думите „за осигурените само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт“ се заличават.
§ 6. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) За периодите на обучение, ако не са осигурени на друго основание, докторантите могат да се осигуряват по свое желание

и  за  своя  сметка  за  инвалидност  поради  общо  заболяване,  старост  и  смърт.  Осигурителните  вноски  се  дължат  върху  минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в размера,
определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето на вноските.

(2) Осигурителните вноски за докторантите се внасят по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, като в
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документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.“

Заключителна разпоредба

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.

За министър-председател:  Цветан Цветанов

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1750
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