Идентифициране на функции и дейности за
оптимизация чрез преглед на нормативни
актове и проучване на място
и
Анализ на вертикалните и
хоризонтални нива на разпределение на
функциите между отделните звена в
системата на НОИ и другите
държавни институции
Под-дейности 2.1 и 2.2

„Предоставяне на консултантски услуги
за провеждане на оптимизация в
системите на Националната
здравноосигурителна
каса и Националния осигурителен
институт”

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1-02 „Провеждане на оптимизация в държавни
институции”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”,
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Раздел Анализ на функциите и дейностите на Националния осигурителен институт и на взаимоотношенията с други държавни
институции
Под‐раздел Анализ на функциите и дейностите на Националния осигурителен институт

Ограничение на отговорността
Настоящият доклад е изготвен единствено във връзка със и е предназначен за
използване в съответствие с условията на нашето участие по договор № МС60/07.06.2012 г. между Министерския съвет на Република България и ДЗЗД „КПМГ
България, Ню Ай и София Консултинг” с предмет: „Предоставяне на консултантски
услуги в изпълнение на проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”,
реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, по обособени позиции: І. обособена позиция „Предоставяне на
консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системата на Министерството
на вътрешните работи” и ІІ. обособена позиция „Предоставяне на консултантски
услуги за провеждане на оптимизация в системите на Националната
здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт”, по ІІ. обособена
позиция „Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в
системите на Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен
институт”.
Нашето мнение в документа се ограничава единствено до заключенията, изложени в
доклада, и се основава на пълнотата и точността на изложените по-долу факти,
предположения и представи. Ако един или повече от гореспоменатите факти,
предположения или представи не са изцяло пълни и точни, е наложително да бъдем
незабавно информирани, тъй като неточността или непълнотата може да окаже
съществен ефект върху нашите заключения. Ние няма да актуализираме мнението си
във връзка с последващи промени или изменения на закони и други нормативни актове
или на съдебните и административните им тълкувания.
Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Изпълнителя – ДЗЗД
„КПМГ България, Ню Ай и София Консултинг” и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този доклад отразява официалното становище на Европейския съюз и
Министерския съвет на Република България.
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Използвани съкращения
НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

НОИ

Национален осигурителен институт

ДАПП

Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

ДИСМБП

Дирекция „Информационни системи и моделиране на
бизнес процеси”

ДОА

Дирекция „Осигурителен архив”

ДОКМС

Дирекция „Обществени комуникации и международно
сътрудничество”

ДОКП

Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания”

ДОО

Държавно обществено осигуряване

ДП

Дирекция „Пенсии”

ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие

ДС

Дирекция „Сигурност”

ДФСД

Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”

ДЧРАПИО

Дирекция „Човешки ресурси, административно, правно
и информационно обслужване”

ЗА

Закон за администрацията
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ЗДСл

Закон за държавния служител

КДА

Класификатор на длъжностите в администрацията

КСО

Кодекс за социално осигуряване

МК

Медицинска комисия

НОИ

Национален осигурителен институт

НПКДА

Наредба за прилагането на Класификатора на
длъжностите в администрацията

ОА

Обща администрация

ОАПБ

Отдел „Анализ и планиране на бюджета”

ОАУР

Отдел „Анализ и управление на риска”

ОВОМС

Отдел „Връзки с обществеността и международно
сътрудничество”

ОДАО

Отдел „Деловодно и административно обслужване”

ОЕОА

Отдел „Електронен осигурителен архив”

ОЕРТЗ

Отдел „Експертиза на работоспособността и трудова
злополука”

ОИАСД

Отдел „Инвестиционна и административно-стопанска
дейност”

ОИП

Отдел „Изплащане на пенсии”

ОИПД

Отдел „Изплащане на пенсии по договори”

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

6

Раздел Използвани съкращения
Под‐раздел Цели на анализа на релевантността

ОИС

Отдел „Информационни системи”

ОИСДП

Отдел „Информационни системи за дългосрочни
плащания”

ОИССОКП

Отдел „Информационни системи за социално
осигуряване и краткосрочни плащания”

ОКОД

Отдел „Краткосрочни обезщетения по договори”

ОКПК

Отдел „Краткосрочни плащания и контрол”

ОКРДОО

Отдел „Контрол по разходите на ДОО” със сектори:

ОКЦ

Отдел „Контактен център”

ОМБП

Отдел „Моделиране на бизнес процеси”

ОМИППО

Отдел „Методология на изплащане на пенсиите и
програмно осигуряване”

ОМОА

Отдел „Методология на осигурителния архив”

ОМОК

Отдел „Методология на осигуряването и контрол”

ОМОП

Отдел „Методология на отпускане на пенсиите”

ОМПЕРД

Отдел „Методология по прилагане на европейски
регламенти и договори”

ОМФИДБО

Отдел „Методология, финанси, инвестиционна дейност
и банково обслужване”

ООА

Отдел „Осигурителен архив”

ООЗД

Отдел „Осигурително законодателство и договори”
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ОООА

Отдел „Обединен осигурителен архив”

ООП

Отдел „Обществени поръчки”

ООП

Отдел „Отпускане на пенсии”

ООПД

Отдел „Отпускане на пенсии по договори”

ОП

Отдел „Пенсии”

ОПА

Отдел „Приемна и архив”

ОПО

Отдел „Парични обезщетения”

ОПОБГВ

Отдел „Парични обезщетения за безработица и
гарантирани вземания”

ОПОВН

Отдел „Парични обезщетения за временна
неработоспособност”

ОПр

Отдел „Правен”

ОРЕУ

Отдел „Развитие на електронни услуги”

ОСААП

Отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози”

ОСАИ

Отдел „Счетоводство на административната издръжка”

ОСКПГВ

Отдел „Счетоводство на краткосрочните плащания и
гарантираните вземания”

ОСП

Отдел „Счетоводство на пенсиите”

ОТОИ

Отдел „Технологична обработка на информацията”
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ОУЧРС

Отдел”Управление на човешките ресурси и
секретариат”

ОФСД

Отдел „Финансово-счетоводна дейност”

ОЧРАПИО

Отдел „Човешки ресурси, административно, правно и
информационно обслужване”

ОЧРАСД

Отдел „Човешки ресурси и административностопанска дейност”

ПОДНОИ

Правилник за организацията и дейността на
Националния осигурителен институт

СА

Специализирана администрация

СВД

Сектор „Въвеждане на документи”

СЕАРД

Сектор „Електронно архивиране на разплащателна
документация”

СЕР

Сектор „Експертиза на работоспособността”

СИДОСД

Сектор „Издаване на документи за осигурителен стаж
и доход”

СИП

Сектор „Изплащане на пенсии”

СИС

Сектор „Информационни системи”

СК

Сектор „Контрол”

СКРДОО

Сектор „Контрол по разходите на ДОО”

СОА

Сектор „Осигурителен архив”
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Раздел Използвани съкращения
Под‐раздел Цели на анализа на релевантността

СОП

Сектор „Обслужване и поддръжка”

СОП

Сектор „Отпускане на пенсии”

СПД

Сектор „Приемане на документи”

СПЖГ

Сектор „Приемна и жалби на граждани”

СПО

Сектор „Пенсионно обслужване”

СПОБГВ

Сектор „Парични обезщетения за безработица и
гарантирани вземания”

СПОВН

Сектор „Парични обезщетения за временна
неработоспособност”

СПОВН

Сектор „Парични обезщетения за временна
неработоспособност”

СТЗ

Сектор „Трудови злополуки”

СУС

Сектор „Управление на собствеността”

СУСО

Столично управление „Социално осигуряване”

СФР

Сектори „Финансови ревизии І-ІІ”

СЧРПОАСД

Сектор „Човешки ресурси, правно обслужване и
административно -стопанска дейност”

ТП

Териториално поделение на НОИ

ФК

Финансов контрольор

ЦУ НОИ

Централно управление на НОИ

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

10
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Под‐раздел Цели на анализа на релевантността

ЧРАСО

Дирекция „Човешки ресурси и административностопанско обслужване”

ТЕЛК

Трудово-експертна лекарска комисия

НЕЛК

Национална експертна лекарска комисия

РЗИ

Регионална здравна инспекция

ЛКК

Лекарска Консултативна Комисия

МФ

Министерство на финансите

МС

Министерски съвет

НС

Надзорен съвет

НАП

Национална агенция за приходите

М ТСП

Министерство на труда и социалната политика

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хората с увреждания

МЗ

Министерство на здравеопазването

ГИТ

Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда

ФУТ

ФОНД "Условия на труд"

АЗ

Агенция по заетостта

ФГВРС

Фонд Гарантирани вземания на работниците и
служителите
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Раздел Използвани съкращения
Под‐раздел Цели на анализа на релевантността

РКМЕ

Регионална картотека на медицинска експертиза

ФСД

Главна дирекция „Финансово-счетоводна дейност”

ПУОРОМЕРКМЕ

Правилник за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските експертизи
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Раздел Въведение
Под‐раздел Цели на анализа на релевантността

1

Въведение

Настоящият доклад е изготвен в рамките на под-дейност 2.1 „Идентифициране на функции и
дейности за оптимизация чрез преглед на нормативни актове и проучвания на място” и 2.2.
„Анализ на вертикалните и хоризонтални нива на разпределение на функциите между
отделните звена в системите на НЗОК и НОИ и другите държавни институции” от Дейност 2
на Обособена позиция 2 на проект BG051PO002/10/1.1-02 „Провеждане на оптимизация в
държавни институции”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Основната цел на проекта, зададена от администрацията на
Министерския съвет, е модернизиране на държавното управление чрез преструктуриране на
административни структури и звена и подобряване на работните процеси. Докладът изпълнява
и Специфична цел 1 на проекта – изграждане на ефективни структури на
здравноосигурителната и социално-осигурителната системи чрез осъвременяване на тяхната
организация спрямо потребностите на гражданите и бизнеса и добрите европейски практики.
Конкретната цел на доклада е идентифициране на дублиращи се, нетипични за НОИ функции,
функции и дейности, които могат да са обект на деконцентрация и децентрализация,
потенциални места за подобряване взаимодействието между институциите и други структури,
и да се изведат препоръки за подобряване регламентацията на функциите и на
взаимодействието между институциите.

1.1

Цели на анализа на релевантността

Анализът на релевантността на функциите на Националния осигурителен институт (НОИ)
разглежда връзката между тях и правомощията на органите на управление на НОИ,
организационно обособеното място, на което се изпълняват функциите, наличието на
дублиращи се функции или на такива, които трябва да се изпълняват от друга административна
структура или от организация извън администрацията.
За тази цел, релевантността на функциите на НОИ е изследвана чрез:

■ Идентифициране на основните области на политика, характерни за НОИ;
■ групиране на съществуващите в нормативните актове правомощия на органите на
управление на НОИ по основни области;

■ категоризиране на правомощията на органите на управление на НОИ съобразно
Класификацията на правителствените функции, дадена от Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР);

■ изследване на взаимовръзката между секторна политика и тип функционални правомощия;
■ определяне на звената на НОИ, които имат функции във връзка с отделните области на
държавна политика;

■ установяване има ли основна област или области от правомощията на органите на
управление на НОИ, чието изпълнение не се осигурява от организационно обособено звено;

■ констатиране на степента, в която се спазва принципът за организационно разделяне
изпълнението на общите (поддържащите) от специалните функции;

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
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Раздел Въведение
Под‐раздел Източници на информация

■ установяване броя на нивата по вертикала и съответствието с необходимата степен на
специализация;

■ идентифициране на областите на политики, с които функционално са ангажирани няколко
звена в рамките на НОИ и/или други структури/ държавни институции, поради което е
необходима по-добра координация;

■ определяне на звената, които изпълняват разнородни функции;
■ анализиране на нетипични за НОИ функции;
■ изследване на функции/ дейности, за които съществува потенциал за развитие или промяна
в модела.

1.2

Източници на информация

Анализът на релевантността е извършен на база преглед на нормативни актове, документи и
информация, свързани с основната дейност, която НОИ осъществява и областите на политика,
за които органите на управление на НОИ отговарят, респективно дейността на
администрацията на НОИ, която подпомага осъществяването на дейностите по социално
осигуряване.
Анализираните документи включват законови и подзаконови нормативни актове,
стратегически и програмни документи, вътрешни документи на НОИ, заповеди на управителя
на НОИ във връзка със структурирането на административните звена в НОИ, длъжностно
разписание на ЦУ и на ТП на НОИ, функционални характеристики на отделните
административни звена, в т. ч. и на ТП, споразумения за взаимодействие с други институции и
др.
Част от гореописаните актове и документи са публично достъпни, а останалите ни бяха
предоставени от основния екип от страна на НОИ.
Списък с анализираните нормативни актове, вътрешноорганизационни и други документи,
както и източниците на информация е представен в Приложение 1.

1.3

Методология

В съответствие с Техническото задание по проекта Консултантът прилага утвърдената Единна
методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
Конкретно, използваните от Консултанта методи включват:

■ Аналитичен преглед на нормативни актове – законови и подзаконови нормативни актове;
стратегически и програмни документи, вътрешноорганизационни документи за НОИ и др.,
подробно описани в Приложение 1. Анализът на релевантността на функциите не взема
предвид информацията, включена в длъжностни характеристики на служители на НОИ,
както и евентуални други вътрешни правила за работа и заповеди на органа. Предвид това,
анализът не претендира за изчерпателност на изводите и направените препоръки за
организационната структура и функционалните специфики в рамките на НОИ;

■ Въпросник до ръководители и служители в НОИ. Чрез попълнените въпросници се събра
оперативна информация за изпълнение на функциите от страна на целевите групи
(структури/звена), която допълва информацията, изведена от нормативната уредба;

■ Експертна оценка – Консултантът използва експертна оценка при анализа и формулирането
на констатациите и препоръките.
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2

Анализ на функциите и дейностите на
Националния осигурителен институт и
на взаимоотношенията с други
държавни институции

2.1

Анализ на функциите и дейностите на Националния
осигурителен институт

2.1.1

Области на политика, за които отговаря НОИ

2.1.1.1

Идентифициране на областите на политика

Политиките на държавата в дадена област разглеждаме като съвкупност от принципи и
конкретни действия на нейните институции в определена област на обществения живот
(икономика, заетост, жизнен стандарт, образование, здравеопазване, вътрешен ред, отбрана,
култура и т.н.), насочени към постигането на желани резултати чрез използването на различни
инструменти – правни норми, разработване и изпълнение на стратегии, планове и програми,
разработване на стандарти, наблюдения, анализи и контрол, предоставяне на услуги.
Социалната политика на държавата в широкия смисъл на думата може да се разглежда като
съвкупност от принципи и действия, чрез които се осигурява социалната сигурност и защита
на гражданите чрез използване на различни инструменти – законодателство, регламентиращо
различните средства за постигане на социална сигурност (включително социалното
осигуряване и социалното подпомагане на нуждаещите се граждани), наблюдение, анализ и
контрол по неговото спазване, разработване и изпълнение на различни стратегии, планове и
програми, разработване на стандарти, предоставяне на услуги.
Социалното осигуряване като съществена част от социалната политика на държавата има
много разновидности, които могат да се класифицират по различен начин. Най-често,
осигурителните системи се класифицират въз основа на осигурителните рискове, които
покриват, а именно:

■ пенсионно осигуряване – покрива рисковете старост, трайна загуба на работоспособност
(инвалидност) и смърт;

■ осигуряване при общо заболяване и майчинство – покрива рисковете временна
неработоспособност, причинена от общо заболяване, бременност, раждане и отглеждане на
малко дете;

■ осигуряване при трудова злополука и професионална болест – покрива рисковете временна
или трайна загуба на работоспособност, причинени от трудова злополука или
професионална болест;

■ осигуряване при безработица – покрива риска безработица (загуба на платена заетост);
■ здравно осигуряване – покрива рисковете, свързани с потребности от лечение и/или
профилактика.
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В зависимост от начина на участие на осигурените и/или осигурителите, осигурителните
системи са разделят на две големи групи:

■ задължителни – осигурените и/или осигурителите участват задължително, като най-често
това задължение е регламентирано със закон;

■ доброволни – участието на осигурените и осигурителите е доброволно.
В зависимост от основния принцип на изграждане и функциониране, осигурителните системи
се разделят на две големи групи:

■ разходопокривни (солидарни) системи – осигурителните вноски постъпват в общ фонд, от
който се извършват осигурителните плащания (принцип на солидарността – всички
осигурени плащат вноски, а осигурителни плащания получават само тези от тях, за които е
настъпил съответния осигурителен риск/събитие);

■ капиталопокривни

(капиталови) системи – осигурителните вноски постъпват в
индивидуални сметки/партиди на осигурените лица и остават тяхна собственост, а
осигурителните плащания зависят от размера на средствата в индивидуалната
сметка/партида на осигурения, като временно свободните средства се инвестират и носят
допълнителни доходи (принцип на личната отговорност – осигурителните плащания зависят
изцяло от осигурителния принос).

Осигурителната система на България в момента включва и петте основни осигурителни
системи (в зависимост от покритите рискове), а именно:

■ пенсионно осигуряване, което е разделено на три компонента („стълба”):
–

–

–

базово задължително пенсионно осигуряване на разходопокривен принцип – фонд
„Пенсии”, приходите в който се администрират от НАП, а разходите – от НОИ (тук трябва
да се отнесе и един специфичен фонд – Учителски пенсионен фонд за ранно пенсиониране
на учители или за добавки към пенсиите им);
допълнително задължително пенсионно осигуряване на капиталопокривен принцип в
универсални и професионални пенсионни фондове, приходите в които се администрират от
НАП, а разходите и инвестициите от лицензирани частни пенсионноосигурителни
дружества;
доброволно пенсионно осигуряване на капиталопокривен принцип във фондове,
управлявани от лицензирани частни пенсионноосигурителни дружества;

■ задължително осигуряване при общо заболяване и майчинство на разходопокривен принцип
– фонд „Общо заболяване и майчинство”, приходите в който се администрират от НАП, а
разходите – от НОИ, като тук трябва да се отбележи, че самоосигуряващите се лица имат
право на избор да се осигуряват или не;

■ задължително осигуряване при трудова злополука и професионална болест на
разходопокривен принцип – фонд „Трудова злополука и професионална болест”, приходите
в който се администрират от НАП, а разходите – от НОИ;

■ осигуряване при безработица, което е разделено на два компонента:
–
–

задължително осигуряване при безработица на разходопокривен принцип – фонд
„Безработица”, приходите в който се администрират от НАП, а разходите – от НОИ;
доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация (само правна
възможност) във фондове, управлявани от лицензирани частни дружества за доброволно
осигуряване за безработица и професионална квалификация;
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■ здравно осигуряване, което е разделено на два компонента:
–
–

задължително здравно осигуряване на разходопокривен принцип – приходите се
администрират от НАП, а разходите – от НЗОК;
доброволно здравно осигуряване на разходопокривен принцип във фондове за доброволно
здравно осигуряване, управлявани от лицензирани частни здравноосигурителни дружества.

Част от фондовете за задължително осигуряване са обединени в обща група – фондове на
държавното обществено осигуряване, а именно:

■
■
■
■
■

фонд „Пенсии”;
„Учителски пенсионен фонд”;
фонд „Общо заболяване и майчинство”;
фонд „Трудова злополука и професионална болест”;
фонд „Безработица”.

Приходите за фондовете на държавното обществено осигуряване се администрират от НАП, а
разходите – от НОИ.
Като специфични компоненти на системата за социална сигурност у нас могат да се отнесат и
още два фонда:

■ фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, приходите в който се осигуряват от
републиканския бюджет, а разходите се администрират от НОИ;

■ фонд „Гарантиране на вземанията на работниците и служителите”, приходите в който се
администрират от НАП (в момента не се събират приходи), разходите – от НОИ, а временно
свободните средства – от специален орган (Управителен съвет).
Конкретните области на политиката, с които е свързана дейността на НОИ, идентифицирани
въз основа на определените в законодателството функции на НОИ, правомощия на управителя
на НОИ и на ръководителите на териториални поделение на НОИ, могат да се групират по
следния начин:

■ съставяне на проект на бюджета на ДОО за съответната година, разходване и отчитане на
изпълнението на приетия от Народното събрание бюджет на ДОО за съответната година;

■ задължително

пенсионно осигуряване (администриране на разходите на фонд
„Пенсии”,администриране на разходите на Учителския пенсионен фонд и администриране
на разходите на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”);

■ задължително осигуряване при общо заболяване, бременност, раждане и отглеждане на дете
(администриране на разходите на фонд „Общо заболяване и майчинство”);

■ задължително осигуряване при трудова злополука и професионална болест;
■ (администриране на разходите на фонд „Трудова злополука и професионална болест”);
■ задължително осигуряване при безработица (администриране на разходите на фонд
„Безработица”);

■ администриране на разходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите”;

■ прилагане на законодателството на ЕС и на международните договори в областта на ДОО;
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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■ експертиза на работоспособността (свързана с разходите на фонд „Пенсии”, фонд „Общо
заболяване и майчинство” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”);

■ администриране на трудовите злополуки и професионалните болести (свързана с разходите
на фонд „Трудова злополука и професионална болест”);

■
■
■
■

администриране на дейности за профилактика и рехабилитация;
създаване и поддържане на информационни системи и регистри;
създаване и поддържане на осигурителен архив;
контрол по спазването на осигурителното законодателство, свързано с разходите на
фондовете на ДОО.

2.1.1.2

Други органи на власт/администрации, които имат отношение към
същите/свързани области на политика

Съставяне на проект на бюджета на ДОО за съответната година, разходване и отчитане
на изпълнението
Към тази област на политика отношение имат:

■ Министерството на финансите, което след приемането на макроикономическата рамка на
държавния бюджет предоставя на НОИ необходимите показатели за съставяне на проекта
на бюджета на ДОО;

■ Министерският съвет, където изготвеният от НОИ Законопроект за бюджета на ДОО се
представя за съгласуване;

■ Народното събрание, което приема Закона за бюджета на ДОО и отчета за неговото
изпълнение;

■ Националната агенция за приходите, която събира задължителните осигурителните вноски
по ДОО и ги трансферира към НОИ.
Задължително пенсионно осигуряване
Дейността по изплащане на пенсии, несвързани с трудова дейност, е пряко свързана с
политиката по социална закрила и равни възможности и политиката в областта на хората с
увреждания, за които е отговорно Министерството на труда и социалната политика, като тези
политики се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане и от Агенцията за хора с
увреждания. Фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” се финансира изцяло чрез
трансфери от републиканския бюджет, което потвърждава тезата, че това не е типична дейност
по осигурителни плащания и НОИ има само преразпределителни функции. В този смисъл
дейността може да се оптимизира, като изплащането на пенсиите, несвързани с трудова
дейност, става в рамките на програмите по бюджета на МТСП, финансиращи посочените погоре политики от административната структура, която изпълнява съответната политика.Стъпка
в тази посока вече е направена с § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на КСО (ДВ, бр.100 от 2010 г.), който предвижда от 1 януари 2013 г.
плащанията на социалните пенсии за старост да се извършват от АСП, а социалните пенсии за
инвалидност – от АХУ.
Задължително осигуряване при общо заболяване, бременност, раждане и отглеждане на
дете
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Тази област на политика е свързана с политиката за диагностика и лечение, за която е
отговорно Министерството на здравеопазването, тъй като осигуряването на достъпна и
качествена медицинска помощ и услуги влияят съществено върху настъпването на
осигурителните рискове при общо заболяване. Задължителното осигуряване за майчинство има
връзка с политиката за социално включване – по специално с програмата „Подпомагане на
семействата с деца”, за която е отговорно Министерството на труда и социалната политика и
която се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане.
Задължително осигуряване при трудова злополука и професионална болест
В тази област връзка съществува с политиката в областта на трудовите отношения и по
специално програмата „Осигуряване на подходящи условия на труд”, които са отговорност на
Министерството на труда и социалната политика и се изпълняват от Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда”. Свързана със задължителното осигуряване при трудова
злополука и професионална болест е и дейността на Фонд „Условия на труд”, поради това че
финансирането на дейностите и мероприятията за подобряване на условията на труд е от
значение за намаляване настъпването на рисковете трудова злополука и професионално
заболяване.
Задължително осигуряване при безработица
Тук връзката е с политиката по заетостта на Министерството на труда и социалната политика,
която се изразява в активни мерки на пазара на труда, ефективността от които косвено влияят
върху риска безработица. Основните отговорности по изпълнението са на Агенцията по
заетостта.
Администриране на разходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите”
НОИ извършва административното, техническото, счетоводното, правното и информационното
обслужване на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Изплащането на
гарантираните вземания се извършва също от НОИ въз основа на издадено разпореждане от
директора на Фонда.
Прилагане на законодателството на ЕС и на международните договори в областта на
ДОО
По отношение прилагането на законодателството на ЕС НОИ е нотифицирана като
самостоятелно компетентната национална институция. НОИ изпълнява и международните
договори, подписани от компетентния орган съобразно Закона за международните договори на
Република България.
Експертиза на работоспособността
Към тази област на политика отношение имат:

■ министърът на здравеопазването, който е ангажиран с политиката в областта на
диагностиката и лечението, която включва медицинската експертиза, финансирането й и
контрола върху нея;

■ лекуващите лекари, ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК, които извършват медицинската експертиза;

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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■ регионалните картотеки на медицинските експертизи, които извършват регистрация,
обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК
лица;

■
■
■
■
■

Националният съвет по медицинска експертиза – контрол върху медицинската експертиза;
министърът на труда и социалната политика – контрол върху медицинската експертиза;
НЗОК – контрол върху медицинската експертиза;
регионалните съвети към РЗИ – контрол върху медицинската експертиза;
регионалните здравни инспекции – контрол върху медицинската експертиза.

Администриране на трудови злополуки и професионални болести
Функции във връзка с трудовите злополуки има Изпълнителната агенция „Главна инспекция
по труда”, представители на която участват като членове на комисиите за разследване на
трудовите злополуки, когато има данни за причинено увреждане на повече от трима работещи
или злополуката е довела до инвалидност или смърт.
Професионалните болести са свързани с политика в областта на диагностиката и лечението, за
която е отговорен министърът на здравеопазването. Значение имат и функциите на ТЕЛК и
НЕЛК по приемане или отхвърляне на професионалния характер на заболяването, доколкото
тези техни решения удостоверяват настъпването на осигурения социален риск професионално
заболяване.
Администриране на дейности за профилактика и рехабилитация
В същата област има отговорност министърът на здравеопазването в рамките на политиката по
промоция, превенция и контрол на общественото здраве и на политиката по диагностиката и
лечението. Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след
преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и
рехабилитация, която се отразява в медицинско направление, като диагностичните и
терапевтичните процедури на лицата се назначават от лекар на изпълнителя на дейността по
профилактика и рехабилитация ( чл.5 и чл. 10, ал.1 Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и
изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация). Необходимо е да се
отбележи, че паричните помощи за профилактика и рехабилитация се изплащат не на
правоимащите лица, а на юридическите лица – изпълнители на дейността по профилактика и
рехабилитация.
Създаване и поддържане на информационни системи и регистри
НОИ извършва самостоятелно дейностите по поддържане на информационни системи и
регистри, свързани с ДОО.
Създаване и поддържане на осигурителен архив
Няма други органи/институции, които да отговарят за същата област на политика.
Контрол по спазване на осигурителното законодателство, свързано с разходите на
фондовете на ДОО
В същата област на политика, но само по отношение на контрола по внасянето на
задължителните осигурителни вноски, функции има Националната агенция за приходите.
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Свързани с тази област на политика са и функциите на НАП по принудително изпълнение на
събиране на суми по актове за начет, издадени от органите на НОИ.
Общата картина на институциите, които имат функции в същите или в свързани области на
политиката по ДОО, е представена на следващата таблица:

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

21

Раздел Анализ на функциите и дейностите на Националния осигурителен институт и на взаимоотношенията с други държавни
институции
Под‐раздел Анализ на функциите и дейностите на Националния осигурителен институт

Таблица 1: Други органи на власт, които имат отношение към същата/свързани области на
политика
Област на политика
Бюджет на ДОО
Задължително
пенсионно осигуряване
Задължително
осигуряване общо
заболяване,бременност,
раждане и отглеждане
на дете
Задължително
осигуряване трудова
злополука и
професионална болест
Задължително
осигуряване при
безработица
Гарантирани вземания
на работници и
служители
Европейско
законодателство и
международни договори
Експертиза на
работоспособността
Трудови злополуки и
професионални болести
Администриране на
дейности за
профилактика и
рехабилитация
Информационни
системи и регистри

Други органи на власт, които имат отношение към същата/свързани области на
политика
МФ

МС

НС

НАП

М ТСП

АСП

АХУ

БПЕАД

МЗ

МТСП

МТСП

ГИТ

МТСП

АЗ

ФУТ

ФГВРС

МЗ

л/ЛКК

ТЕЛК

НЕЛК

ГИТ

МЗ

ТЕЛК

НЕЛК

РКМЕ

МТСП

НЗОК

РС
РЗИ

РЗИ

МЗ

Осигурителен архив
Контрол

НАП

същата област на политика
св ързана област на политика

Видно от таблицата най-много от областите на политика, за които отговаря НОИ са свързани с
области на политиката, от компетентността на министъра на труда и социалната политика,
което е следствие от обстоятелството, че политиката по ДОО е част от социалната политика на
държавата.
Сериозна е и връзката с политиките, провеждани от министъра на здравеопазването при
експертизата на работоспособността, както и при профилактиката и рехабилитацията.
В една и съща област на политика са функциите на НОИ и органите на медицинската
експертиза, както при експертизата на работоспособността, така и при установяването на
професионалните болести, което се дължи на медицинския характер на решенията на органите
на медицинската експертиза и тяхното удостоверително значение по отношение настъпването
на съответния осигурен социален риск.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Най-критична е ситуацията с експертизата на работоспособността, където функции освен
НОИ, имат още 9 институции. Тук явно моделът „контрол върху контрола” е стигнал своя
максимум и следва да се търсят други решения, едно от които е ясно разграничение на
функциите на всяка от институциите и създаването на единна информационна система за
медицинската експертиза.
2.1.1.3

Изводи:

Силни страни

■ ясна нормативна уредба на ангажиментите на всички институции в областта на съставянето,
разходването и отчитането на бюджета на ДОО;

■ предметно разграничение на контролните функции на НОИ и НАП.
Таблица 2: Проблеми и предложения за подобрение
Проблем
Отпускане и изплащане на пенсии,
несвързани с трудова дейност

Въздействие върху областите на
политика
Отклоняване от същинските дейности
по политиката в областта на
пенсионното осигуряване и смесване
с дейности, характерни за
социалното подпомагане

Предложения за подобрение
Закриване на Фонд „Пенсии,
несвързани с трудовата дейност”
и поемане на плащанията от
програмите по бюджета на МТСП

2.1.2

Правомощия/функции на управителя на НОИ и на ръководителите на ТП на
НОИ

2.1.2.1

Общи правомощия/функции на управителя на НОИ и на ръководителите на ТП

Въз основа на законодателството за управлението на административните структури и
персонала (Закона за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон
за защита на класифицираната информация, Закон за достъп до обществената информация,
Закон за защита при бедствия, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Закон за
финансовото управление и контрол в публичния сектор), общите правомощия/функции на
управителя на НОИ се отнасят до следните области:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

управление на човешките ресурси;
управление на финансовите ресурси;
законосъобразност на дейността;
управление на собствеността;
административно обслужване, деловодство;
защита при бедствия;
сигурност на информацията;
вътрешен одит;
информационно обслужване и технологии;
публичност на дейността;
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■ протокол;
■ финансово управление и контрол.
С оглед на законодателството за управлението на административните структури и персонала и
предвид обстоятелството, че ТП на НОИ не са отделни юридически лица, а техните
ръководители са второстепенни разпоредители с бюджета на ДОО и със средствата на
Учителския пенсионен фонд, общите правомощия/функции на ръководителите на ТП се
отнасят до следните области:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

управление на човешките ресурси;
управление на финансовите ресурси;
законосъобразност на дейността;
управление на собствеността;
административно обслужване, деловодство;
сигурност на информацията;
информационно обслужване и технологии;
публичност на дейността;
отчетност;
финансово управление и контрол.

2.1.2.2

Специални правомощия/функции на управителя на НОИ и на ръководителите на
ТП НОИ

Изследвани са правомощията/функциите на управителя и на ръководителите на ТП на НОИ,
регламентирани главно в КСО и ПОДНОИ.
За групирането на идентифицираните правомощия/функции е използвана Класификацията на
ОИСР за правителствените функции, която е посочена като инструмент в Единната
методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Според
Класификацията на ОИСР правителствените функции са:

■ секторна политика – стратегическо планиране, изготвяне на проектозакони, изработване на
минимални стандарти, норми за анализ и оценка на секторна политика, прогнозиране;

■ предоставяне на услуги – предоставяне на продукт или услуга на вътрешни (други
държавни органи) или външни (бизнес, граждани, медии, синдикати) услуги;

■ регулиране – лицензи, сертификати, издаване на разрешения, акредитиране, инспекции,
проверка за съответствие, финансов одит;

■ координация, контрол и надзор – координация на връзките между различни органи,
наблюдение на дейността на подчинени (подотчетни) структури, подпомагане на
подотчетни структури за постигането на техните професионални цели;

■ поддържащи

– счетоводство, деловодство, управление на човешките ресурси,
информационни системи, инфраструктура, анализ на ефективността и одита на
управлението, секретарски услуги.
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2.1.2.3

Специални правомощия/функции на управителя на НОИ

Идентифицирани са 43 правомощия/функции на управителя на НОИ, подробна информация за
които се съдържа в Приложение № 2 Таблица за правомощия/функции от специалната
компетентност на управителя на НОИ по области на политика и техния тип по класификацията
на ОИСР.
Съобразно нормативната уредба управителят има правомощия/функции във всички области на
политиката, за изпълнението на която отговаря НОИ. Най-много – 11 са правомощията по
отношение на съставянето бюджета на ДОО, разходване и отчитане на изпълнението му, както
и в областта на задължителното пенсионно осигуряване. 6 са правомощията му в областта на
задължителното осигуряване при общо заболяване и майчинство, както и на контрола за
спазване на осигурителното законодателство, а 5 са във връзка с прилагането на
законодателството на ЕС и на международните договори в областта на ДОО. По 4 правомощия
управителят има относно задължителното осигуряване при трудова злополука и
професионална болест, задължителното осигуряване при безработица и профилактиката и
рехабилитацията. Малкият брой правомощия в областта на експертизата на
работоспособността и трудовите злополуки и професионални те болести – 1, се дължи на
обстоятелството, че НОИ не е основно отговорен за тяхното изпълнение.
При групирането на правомощията/функциите на
класификацията на ОИСР, се получава следната картина:

управителя

на

НОИ

съобразно

Фигура 1: Тип функция ОИСР

Тип функция ОИСР

Поддържащи
Контрол
Координация
Регулиране
Предоставяне на услуги
Секторна политика
0

5

10
Units

15

20

Необходимо е да се отбележи, че макар най-много да са правомощията/функциите по секторна
политика, те са свързани главно с утвърждаване на образци на различни формуляри или с
издаването на инструкции по прилагане на нормативни актове, свързани с осигуряването по
ДОО. Всъщност най-същественото от тази група, е правомощието на управителя по чл.37, ал.5,
т.8 КСО да утвърждава и обявява осигурителния доход по чл.70 КСО. Тази типология на
правомощията на управителя по секторна политика е следствие от обстоятелството, че
основните функции по политиката на ДОО са в компетентността на надзорния съвет на НОИ, а
по отношение на бюджета на ДОО – на Народното събрание.
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Големият брой функции по координация е свързан от една страна с обстоятелството, че
управителят на НОИ има ангажимента да внася проекти на значителен брой актове за
утвърждаване от надзорния съвет, а от друга страна с вече констатираната висока степен на
съвместно изпълнение на част от областите на политика на НОИ с други държавни
институции.
Закономерно, предвид ролята на НОИ да контролира изпълнението на законодателството за
ДОО, функциите по контрол са на трето място по брой.
2.1.2.4

Специални правомощия/функции на ръководителите на ТП НОИ

Идентифицирани са 14 правомощия/функции на ръководителя на ТП на НОИ, подробна
информация за които се съдържа в Приложение № 3 Таблица за правомощия/функции от
специалната компетентност на ръководителя на ТП на НОИ по области на политика и техния
тип по класификацията на ОИСР.
Най-много – 8 са правомощията по контрол за спазване на осигурителното законодателство,
свързано с ДОО. По 1 правомощие има в областите: задължително осигуряване при
безработица, гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност,
експертиза на работоспособността, трудови злополуки и професионални болести. 7 от
правомощията се отнасят до повече от две области на политика. Тези данни ясно очертават
характеристиката на ръководителя на териториално поделение като контролен орган. Липсата
на изрични правомощия в областите на профилактика и рехабилитация, информационни
системи и регистри и осигурителен архив се дължи на обстоятелството, че в нормативните
актове тези дейности са посочени общо като функции на ТП на НОИ.
Групирането на правомощията/функциите на ръководителя на ТП НОИ съобразно
класификацията на ОИСР е представена на следващата графика:
Фигура 2: Тип функция ОИСР

Тип функция ОИСР
Поддържащи
Контрол
Координация
Регулиране
Предоставяне на услуги
0

2

4

6

8

10

Секторна политика

Правомощието на ръководителя на ТП по чл.25, т.5 от ПОДНОИ да издава заповеди за
извършване на ревизии и проверки на осигурителите, не е предвидено в КСО. Недопустимо е с
устройствен акт да се регламентират първично правомощия, които имат адресати извън
администрацията, чиито структура и организация се уреждат с този акт. Действително същото
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правомощие се съдържа в Инструкцията за контрола по разходите на държавното обществено
осигуряване и реализирането на административно-наказателната отговорност, но това е
вътрешен акт, издаден от управителя на НОИ, който не е публично достъпен.
Функцията по сключване на договори по чл. 47 от Закона за насърчаване на заетостта за
отпускане на еднократни парични суми е нетипична за НОИ функция по активни мерки на
пазара на труда и следва да отпадне.
В чл.25 от ПОДНОИ е използван изчерпателен подход за изброяването на
правомощията/функциите на ръководителя на ТП, като са пропуснати съществени негови
правомощия по чл.110, ал.6 и ал.10 от КСО относно принудителното събиране на вземания на
НОИ, както и по чл.114,ал.6 КСО относно споровете за добросъвестност при възстановяване на
неоснователно получени суми.
2.1.2.5

Изводи

Силни страни

■ като цяло областите на политика са обезпечени с предвидените в КСО и ПОДНОИ
правомощия/функции на управителя на НОИ и на ръководителя на ТП на НОИ;

■ типологията на правомощията на управителя на НОИ го характеризира като орган, който
изпълнява политиката по ДОО;

■ типологията на правомощията на ръководителя на ТП на НОИ го характеризира като
контролен орган.
Таблица 3: Проблеми и предложения за подобрение
Проблем

Въздействие върху изпълнението
областите на политика

Предложения за подобрение

Липса в КСО на правомощие
на ръководителите на ТП да
издават заповеди за
извършване на ревизии и
проверки на осигурителите

Риск от незаконосъобразност при
изпълнението на политиката в
областта на контрола

Регламентиране в КСО на
правомощието на ръководителите на
ТП да издават заповеди за
извършване на ревизии и проверки
на осигурителите

Липса на публичност на
процедурите за контрол по
законодателството

Непрозрачност при изпълнението на
политиката в областта на контрола

Публикуване на Инструкцията за
контрола по разходите на
държавното обществено осигуряване
и реализирането на
административно-наказателната
отговорност на Интернет страница та
на НОИ

Наличие на нетипично за
НОИ правомощие на
ръководителя на ТП по
Закона за насърчаване на
заетостта

Отклоняване от същинските дейности
и смесване с дейности, характерни за
АСП и за активната политика в
областта на пазара на труда

Отмяна на чл.47 от Закона за
насърчаване на заетостта

Липса в ПОДНОИ на
съществени правомощия на
ръководителя на ТП,
предвидени в КСО

Непълно отразяване на съществуващи
правомощия по изпълнение на
политиката

Допълнение на чл.25 от ПОДНОИ с
правомощията на ръководителя на
ТП по чл. чл.110, ал.6 и ал.10 и чл.
114,ал.6 от КСО

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

27

Раздел Анализ на функциите и дейностите на Националния осигурителен институт и на взаимоотношенията с други държавни
институции
Под‐раздел Анализ на функциите и дейностите на Националния осигурителен институт

2.1.3

Анализ на релевантността на функциите на основните вътрешни звена на
НОИ

2.1.3.1

Идентифициране и групиране на функциите на основните вътрешни звена на НОИ

Чрез тази част на анализа се изследва доколко правомощията/функциите на управителя на
НОИ и на ръководителите на ТП са обезпечени с функции на основните вътрешни звена, има
ли дублиране на функции между основните вътрешни звена, къде са тесните места в
координацията, изпълняват ли се нетипични функции и дали формулировката на функциите е
прецизна.
За целите на анализа под основни вътрешни звена, разбираме дирекциите в ЦУ, както и
дирекциите в СУСО и отделите в другите ТП на НОИ.
2.1.3.2

Осигуреност на общите правомощия/функции на управителя като ръководител на
НОИ с функции на основните вътрешни звена на ЦУ НОИ

Изследването на осигуреността на общите правомощия /функции на управителя като
ръководител на НОИ с функции на основните вътрешни звена на ЦУ НОИ е извършено въз
основа на описаните в ПОДНОИ функции на дирекциите. Конкретните разпоредби от
ПОДНОИ, които са свързани с анализа, се съдържат в Приложение №4 Осигуреност на
областите от общите правомощия/функции на управителя като ръководител на НОИ с функции
на основните вътрешни звена на ЦУ НОИ.
Релевантността на функциите на основните вътрешни звена от ЦУ НОИ към общите
правомощия /функции на управителя като ръководител са представени на следващата таблица:
Таблица 4: Дирекции ЦУ НОИ
Дирекции ЦУ НОИ
Област от
общите
правомощия на
управителя на
НОИ
управление на
човешките ресурси

ОА
И

ВО

ДС

ДП

ДФСД

ДЧРАСО

СА
ДОКМС

ДП

ДЕРМД

ДИСМБП

ДОКП

ДОА

ДАПП

управление на
финансовите
ресурси
законосъобразност
на дейността
управление на
собствеността
административно
обслужване,
деловодство
защита при
бедствия
сигурност на
информацията
вътрешен одит
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Дирекции ЦУ НОИ
Област от
общите
правомощия на
управителя на
НОИ
информационно
обслужване и
технологии

ОА
И

ВО

ДС

ДП

ДФСД

ДЧРАСО

СА
ДОКМС

ДП

ДЕРМД

ДИСМБП

ДОКП

ДОА

ДАПП

публичност на
дейността
протокол
финансово
управление и
контрол

основ но отгов орна дирекция
дирекция с подпомагащи функции
дирекция, основ но отгов орна в специална област

Съгласно ПОДНОИ общата администрация на ЦУ НОИ включва като основни вътрешни звена
4 дирекции:

■
■
■
■

Дирекция „ Правна”;
Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”;
Дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване”;
Дирекция „Обществени комуникации и международно сътрудничество”.

Като се има предвид числеността на общата администрация ЦУ НОИ може да се каже, че броят
на основните звена в ОА е оптимален, което облекчава връзките по вертикала към главния
секретар и към управителя/подуправителя за сметка на тези при директорите на дирекции.
Функциите на дирекциите в ОА осигуряват всички основни области от правомощията на
управителя като ръководител на НОИ.
За всяка една от областите на правомощията на управителя като ръководител на НОИ има по
една основно отговорна дирекция. Изключение се наблюдава единствено при управлението на
финансовите ресурси, където основно отговорни са две дирекции Дирекция „Финансовосчетоводна дейност” от ОА и Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” от СА. Тази
особеност се дължи на обстоятелството, че управителят е първостепенен разпоредител с
бюджета на ДОО и със средствата на Учителския пенсионен фонд.
Предвид спецификата на ЗФУКПС всички диреукции имат функции в тази област съобразно
спецификата си, като основно отговорна е ДАПП.
Най-много дирекции – по 6, имат функции във две области: „законосъобразност на дейността”
и „информационно осигуряване и технологии”. При законосъобразност на дейността не може
да бъде определена една основно функционално отговорна дирекция, тъй като всяка от шестте
дирекции има функции по законосъобразност по точно определен аспект от правомощията на
управителя. В областта „информационно обслужване и технологии” основно функционално
отговорна е Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” от СА.
Макар, че в чл. 7, ал.1,т.7 от ЗА е посочено, че звеното, занимаващо се с информационното
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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обслужване и технологиите е в ОА, предвид множеството регистри, които поддържа НОИ и
ангажиментите, свързани със законодателството на ЕС, организационното решение тази
дирекция да е в СА е сполучливо. Останалите 5 дирекции, които са посочени в тази област,
имат подпомагащи функции във връзка с изготвяне на задания за разработка и допълнение на
програмното и технологично осигуряване и оказване на методическа помощ при проектиране
на информационни системи, които са специфични за техния предмет на дейност.
В областта „публичност на дейността” основно функционално отговорна е Дирекция
„Обществени комуникации и международно сътрудничество”, като важни са и подпомагащите
функции на Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” от СА във
връзка с изграждането и поддържането на Интернет инфраструктурата на НОИ. Функциите в
тази област на Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” са във връзка със
задължението за предоставяне на информация на гражданите за правилата за координация на
социално осигуряване съгласно законодателството на ЕС, а на Дирекция „Анализ, планиране и
прогнозиране” – с изготвянето на годишен доклад за дейността на НОИ и на аналитичен
годишник за изпълнението на социално осигурителните програми и финансовите резултати на
фондовете на ДОО.
В областта „управление на човешките ресурси” основно функционално отговорна е Дирекция
„Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване”, като функциите на Дирекция
„Вътрешен одит” и Дирекция „Сигурност” са във връзка с обучения на вътрешните одитори,
както и в областта на защитата на класифицираната информация.
В областта „сигурност на информацията” има две дирекции, които са функционално отговорни
в отделни специални области – Дирекция „Сигурност” – по отношение на класифицираната
информация и Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” – по
отношение на политиката и мерките за информационна сигурност на НОИ.
Областите „вътрешен одит” и „защита при бедствия” се осигуряват с функции само на по една
дирекция.
Дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване” има функции в наймного от областите на правомощия на управителя като ръководител на НОИ – 5, като
изпълняваните функции са много разнородни. Би следвало функциите, свързани с
управлението на собствеността, обслужването и поддръжката да се обособят в отделна
дирекция, която да включва и функциите по обществените поръчки, които най-често са с
предмет, свързан с посочените функции.
Тесни места от гледна точка на координацията са областите „информационно обслужване и
технологии” и „публичност на дейността”, където наред с основно отговорната дирекция, има
повече от 3 други дирекции с функции в тази област. Изводът, че областта „информационно
осигуряване и технологии” е рискова, се потвърждава и от получените отговори на
попълнените въпросници от ръководни служители в ЦУ, където 4 от 10-те служители, които
считат, че има проблеми в комуникацията между вътрешните звена в ЦУ, посочват като
проблемна комуникацията с Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес
процеси”.
От функциите на дирекциите от ОА на ЦУ в ПОДНОИ не става ясно къде се изготвят
месечните ведомости за работни заплати на персонала на НОИ, както и коя дирекция отчита
движението на активите и извършва инвентаризации.
Функцията на Дирекция „Инспекторат” по чл.10,ал.2 т.11 от ПОДНОИ трябва да отпадне, тъй
като повтаря текста на ал.2 от същия член.
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
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Функциите на Дирекция „Сигурност” по чл.12, ал.1, т.8 и 9 не са съобразени с факта, че
Законът за управление при кризи е отменен през 2009 г.
Функциите на Дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване” не са с
еднаква степен на конкретизация напр. чл.14, т.5 обхваща практически всички функции на
дирекцията, които в предходни или последващи разпоредби са конкретно разписани. Следва да
се подчертае, че това е системен проблем, който се наблюдава при формулирането на
функциите на повечето дирекции в ЦУ в ПОДНОИ.
Макар, че с оглед чл.16, т.1 от ПОДНОИ Дирекция „Обществени комуникации и
международно сътрудничество” е основно функционално отговорна за публичността и
прозрачността на дейността на НОИ, от общата формулировка на т.5 чл.16 ПОДНОИ –
„координира и контролира поддържането на съдържанието на електронната страница” не става
ясно, че това е отговорност на тази дирекция. Непрецизно е формулирана функцията по чл.16,
т.13 ПОДНОИ, което поставя въпроса за неясно разпределение на функциите между тази
дирекция, Дирекция „Правна” (чл.17, т.5), както и дирекциите от СА, които изготвят
становища по постъпили въпроси, в зависимост от функциите на съответната дирекция.
Общите формулировки на функциите на Дирекция „Правна” по чл.17, т.3 и 4 ПОДНОИ
създават впечатление за дублиране с функцията на Дирекция „Човешки ресурси и
административно-стопанско обслужване” по чл.14, т.9. Функцията по осъществяването на
процесуално представителство по дела, свързани с процеса на възлагане на обществените
поръчки и сключените договори (чл.14, т.16) представлява конкретизация на функцията по
чл.17, т.6 и следва да отпадне.
2.1.3.3

Осигуреност на общите правомощия/функции на ръководителите на ТП с функции
на основните вътрешни звена на ТП

Изследването на осигуреността на общите правомощия /функции на ръководителите на ТП на
НОИ с функции на основните вътрешни звена е извършено въз основа на функционалните
характеристики на дирекциите/отделите в ТП НОИ. Конкретните разпоредби от
функционалните характеристики, които са свързани с анализа се съдържат в Приложение № 5
Осигуреност на областите от общите правомощия/функции на ръководителите на ТП на НОИ с
функции на основните вътрешни звена на ТП.
В НОИ се използва формат на функционална характеристика, при който основните звена –
дирекции в СУСО и отдели в останалите ТП нямат самостоятелни функции, а съдържат
функции на съставните им звена отдели и сектори в СУСО и сектори в останалите ТП. Това
налага при анализа да се направи уточнението, че осигуреността на общите
правомощия/функции на ръководителите на ТП се разглежда към съвкупността от функциите
на вътрешните звена, включени в съответното основно звено.
Релевантността на функциите на основните вътрешни звена на ТП на НОИ (дирекции в СУСО
и отдели в другите ТП) към областите на общите правомощия /функции на ръководителите на
ТП е представена на следващата таблица:

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
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Таблица 5: Дирекции/Отдели ТП НОИ
Дирекции/Отдели ТП НОИ
Област от общите правомощия на
ръководителя на ТП НОИ

ОА
ЧРАПИО

СА
ФСД

П

КПК

ОА

Управление на човешките ресурси
Управление на финансовите ресурси
Законосъобразност на дейността

Управление на собствеността

Административно обслужване,
деловодство

Сигурност на информацията
Информационни системи
Публичност на дейността
Отчетност

основ но отгов орна дирекция/ отдел
дирекция/отдел с подпомагащи функции
дирекция/отдел, основ но отгов орна в специална област

Съгласно длъжностните разписания на ТП на НОИ в сила от 25.06.2012 г. в общата
администрация има 2 дирекции:

■ Дирекция/ Отдел „Човешки ресурси, административно, правно и информационно
обслужване”;

■ Дирекция / Отдел „Финансово-счетоводна дейност”.
Като се има предвид числеността на ТП НОИ може да се каже, че броят на основните звена в
ОА е оптимален, освен в ТП с численост под 100 щ.бр., където след оценка на работното
натоварване може да се предприеме обединяване в една дирекция.
Функциите на дирекциите/отделите в ОА осигуряват всички основни области от правомощията
на ръководителя на ТП НОИ.
За всяка една от областите на правомощията на управителя като ръководител на НОИ има по
една основно отговорна Дирекция/Отдел.
Най-много дирекции имат функции във връзка с областта „административно обслужване и
деловодство”, което е свързано с обстоятелството, че в ТП се извършва обслужването на
гражданите във връзка с осигурителните и други плащания.
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
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В областта „управление на човешките ресурси” основно отговорна е Дирекция /Отдел
„Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване”, като важна е
подпомагащата функция на Дирекция /Отдел „Финансово-счетоводна дейност” по изготвяне на
месечните ведомости за работни заплати и други възнаграждения на персонала и изчисляване и
осчетоводяване на възнагражденията.
Дирекция / Отдел „Финансово-счетоводна дейност” е основно функционално отговорна в
областта „управление на финансовите ресурси”, като координация има с Дирекция /Отдел
„Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване” във връзка с
необходимите капиталови разходи и разпределението на разходите за придобиване на
дълготрайни активи и за основен ремонт за съответната година.
В областта „управление на собствеността” основно отговорна е Дирекция /Отдел „Човешки
ресурси, административно, правно и информационно обслужване”, подпомагана от Дирекция
/Отдел „Финансово-счетоводна дейност” с функцията по извършване на периодични и
годишни инвентаризации на стоково-материалните ценности.
Дирекция/Отдел „Човешки ресурси, административно, право и информационно обслужване”
има функции в най-много от областите на общите правомощия на ръководителя на ТП на НОИ
– 7, което предполага повече вътрешни организационни звена в рамките на тази
дирекция/отдел.
Единствено по отношение на отчетността пред управителя на НОИ във функционалните
характеристики на нито едно вътрешно звено, не е записана функция чрез която да се
подпомага изпълнението на това задължение.
Общ проблем за основните вътрешни звена в ТП е, че тъй като правилно ПОДНОИ не описва
подробно техните функции, а функционалните характеристики на дирекциите/отделите
представляват функции на съставните им звена, на практика не може точно да се установи
какви са функциите на дирекциите/отделите в ТП на НОИ. Този проблем може да бъде
отстранен чрез по-голяма детайлизация на чл.24 от ПОДНОИ, където основните дейности на
ТП следва да се разпишат така, че да могат да се разпознаят ключовите функции на всички
основни звена в ТП.
2.1.3.4

Осигуреност на областите от специалните правомощия/функции на НОИ и на
управителя на НОИ с функции на основните вътрешни звена на ЦУ НОИ

Конкретните разпоредби от ПОДНОИ относно функциите на дирекциите в ЦУ НОИ се
съдържат в Приложение № 6 Осигуреност на областите от специалните правомощия/функции
на НОИ и на управителя на НОИ с функции на дирекциите от ЦУ НОИ, като тяхната
релевантност към областите от специалните правомощия/функции на НОИ и на управителя на
НОИ е представена на следващата таблица:

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
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Таблица 6: Дирекции, които имат функции
Дирекции, които имат функции
Област от специалните
правомощия/функции на НОИ и
на управителя на НОИ
Бюджет на ДОО

СА
ДП

ДОКП

ДАПП

ДИСМБП

ОА
ДЕРМД

ДОА

ДП

Задължително пенсионно
осигуряване
Задължително осигуряване общо
заболяване,бременност, раждане
и отглеждане на дете

Задължително осигуряване
трудова злополука и
професионална болест

Задължително осигуряване при
безработица

Гарантирани вземания на
работници и служители

Европейско законодателство и
международни договори

Експертиза на работоспособността
Трудови злополуки и
професионални болести
Профилактика и рехабилитация
Информационни системи и
регистри
Осигурителен архив
Контрол

основ но отгов орна дирекция/ отдел
дирекция/отдел с подпомагащи функции
дирекция/отдел, основ но отгов орна в специална област

Съгласно ПОДНОИ специализираната администрация на ЦУ НОИ включва като основни
вътрешни звена 6 дирекции:

■ Дирекция „Пенсии”;
■ Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания”;
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■
■
■
■

Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”;
Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”;
Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”;
Дирекция „Осигурителен архив”.

Предвид числеността на специализираната администрация на ЦУ НОИ може да се каже, че
броят на основните звена в СА е оптимален.
Функциите на дирекциите в СА осигуряват всички основни области от специалните
правомощия/функции на НОИ и на управителя на НОИ. Няма функции, типични за ОА, които
да се изпълняват от дирекции в СА. Изключение са функциите на Дирекция „Информационни
системи и моделиране на бизнес процеси” в частта експлоатация на системи и инфраструктура
и поддържането на страницата на НОИ в Интернет (чл. 21, т.23 –25 ПОДНОИ), но тяхното
организационно обособяване в ОА би се отразило неблагоприятно на единното управление на
информационните системи на НОИ. Дирекция „Правна” от ОА има подпомагащи функции в
почти всички области от специалните правомощия/функции на НОИ и на управителя на НОИ,
което се дължи основно на функцията й по изготвяне проекти на нормативни актове.
Всички дирекции в СА имат основно методически и координиращи функции. Само Дирекция
„Европейски регламенти и международни договори” изпълнява две функции с оперативен
характер – отпуска, изменя, спира, прекратява, възобновява и изплаща пенсиите по регламенти
на Европейския съюз и международни договори в областта на социалното осигуряване на лица,
които пребивават в чужбина (чл.22, т.3 ПОДНОИ) и подготвя и заверява документи и
формуляри във връзка с удостоверяване на приложимото законодателство за граждани,
изпратени на работа в чужбина във връзка с компетентностите на НОИ (чл.22, т.12 ПОДНОИ).
Би следвало да се предприемат действия за деконцентриране на тези функции, като първата
функция премине към СУСО, а втората – към ТП НОИ, което ще бъде значително по-удобно за
клиентите. Съществуващото сега организационно обособяване – в отделна дирекция, на
методическите функции за осигурителните плащания по европейски регламенти и
международни договори, следва да бъде преразгледано, тъй като по силата на чл.5, ал.4 от
Конституцията регламентите и международните договори са част от вътрешното ни
законодателство. В този смисъл, след деконцентрирането на двете оперативни функции на
Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”, методологическите й функции
във връзка с пенсиите и с краткосрочните обезщетения е естествено да преминат съответно
към Дирекция „Пенсии” и Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания”.
За всяка една от основните области на политиката на НОИ има по една основно отговорна
дирекция. Единствено в областта „контрол по спазване на осигурителното законодателство,
свързано с ДОО”, функции имат три дирекции – Дирекция „Пенсии”, Дирекция „Осигуряване
и краткосрочни плащания” и Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес
процеси”, но само в рамките на своята компетентност. Практически основни дейности като
извършването на финансови ревизии и проверки, принудителното събиране на вземанията на
ДОО и реализирането на административно-наказателната отговорност по КСО не са осигурени
с аналитични, методически и координиращи функции на нито една от дирекциите в СА.
Методическите функции на Дирекция „Пенсии”и на Дирекция „Осигуряване и краткосрочни
плащания” са само по отношение на изготвяне и усъвършенстване на методи за текущ контрол
по отпускане, изменение и изплащане на пенсиите/ по изплащане на паричните обезщетения и
помощи по КСО (чл.18, т.6 и чл.19, т.9 от КСО). Като цяло е необходимо да се подчертае, че
нормативната уредба за контрола по спазването на осигурителното законодателство се нуждае
от сериозна промяна. Глава седма от КСО се занимава повече с правата и статута на
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контролните органи (които дори не са изброени), отколкото с правилата на самото контролно
производство. Това създава неяснота за приложното поле на контрола и за правата на
проверяваните, която не може да се компенсира от наличието на вътрешен акт – инструкция,
по този въпрос.
Най-много ангажирани дирекции – по 5 има в областите: „бюджет на ДОО”, „задължително
пенсионно осигуряване” и „информационни системи и регистри”. Като цяло в преобладаващия
брой случаи освен основно отговорната дирекция, подпомагащи функции имат поне още 3
дирекции. Това дава основание да се направи извод, че в СА се изисква висока степен на
координация на изпълнението на функциите. Единствено в областта „осигурителен архив
„функции има само основно отговорната дирекция.
Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” е основно отговорна за най-много от
областите на политика – 7, което предполага по-голяма специализация и съответно повече
вътрешни организационни звена в рамките на тази дирекция.
В СА най-проблематично е описанието на функциите на Дирекция „Информационни системи и
моделиране на бизнес процеси”. Функцията, свързана с бизнес процесите е непълна и освен
това от формулировката на чл.21,т.3 ПОДНОИ не става ясно, че тази дирекция е основно
отговорна за анализа и моделирането на бизнес процесите в НОИ. Това е съществен проблем,
който показва, че в дейността на НОИ не се прилага последователно процесния подход. Липсва
единен подход при формулирането на функциите или по основна характеристика на функцията
– напр. осигуряване на системна и програмна поддръжка, извършване на технологична
обработка, или по предметен критерий – вид регистър, вид информационна система. В
резултат на това се е стигнало до много на брой функции и до неясната им систематика. В този
смисъл функциите на Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”
следва да бъдат систематизирани и окрупнени.
В част от функциите на Дирекция „Осигурителен архив” има ненужни повторения – в т.1 и т.3
на чл.23 ПОДНОИ по отношение на контрола, в т.2 и т.5 на чл.23 ПОДНОИ по отношение на
методическата дейност.
2.1.3.5

Осигуреност на областите от специалните правомощия/функции на ТП и на
ръководителите на ТП с функции на основните вътрешни звена на ТП

Поради обстоятелството, че в КСО липсват систематизирани разпоредби от устройствен
характер, специалните правомощия на ръководителите на ТП се съдържат в множество
разпоредби, разпръснати в целия нормативен акт, чиято систематика следва производството по
отпускането и извършването на социални плащания. Също така има редица функции, които са
посочени като изпълнявани от ТП на НОИ. Поради това в тази част от анализа с цел да се
постигне пълнота, релевантността на функциите на основните звена ПОДНОИ е изследвана
както към специалните правомощия на ръководителя на ТП, така и към функциите на ТП.
С оглед възприетия формат на функционални характеристики на основните вътрешни звена,
важи казаното по-горе в т. 3.3.
Изследването на осигуреността на специалните правомощия /функции на ТП и на
ръководителите на ТП на НОИ с функции на основните вътрешни звена е извършено въз на
функционалните характеристики на дирекциите/отделите в ТП на НОИ. Конкретните
разпоредби от функционалните характеристики, които са свързани с анализа се съдържат в
Приложение № 7 Осигуреност на областите от специалните правомощия/функции на ТП и на
ръководителите на ТП на НОИ с функции на основните вътрешни звена на ТП.
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Релевантността на функциите на основните вътрешни звена на ТП на НОИ (дирекции в СУСО
и отдели в другите ТП) към областите на специалните правомощия /функции на ТП и на
ръководителите на ТП е представена на следващата таблица:
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Таблица 7: Дирекции, които имат функции
Дирекции/отдели, които имат функции
СА

Област от специалните
правомощия/функции на ТП и на
ръководителя на ТП
П

КПК

ОА

ОА

ЧРАПИО

ФСД

Бюджет на ДОО
Задължително пенсионно осигуряване

Задължително осигуряване общо
заболяване, бременност, раждане и
отглеждане на малко дете

Задължително осигуряване трудова
злополука и професионална болест

Задължително осигуряване при
безработица

Гарантирани вземания на работници и
служители

Европейско законодателство и
международни договори

Експертиза на работоспособността

Трудови злополуки и професионални
болести

Профилактика и рехабилитация
Информационни системи и регистри
Осигурителен архив
Контрол

основ но отгов орна дирекция/ отдел
дирекция/отдел с подпомагащи функции
дирекция/отдел, основ но отгов орна в специална област
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Видно от таблицата единствено в областта „информационни системи и регистри” функциите се
изпълняват от звено в общата администрация, което се дължи на обстоятелството, че за
разлика от ЦУ, в ТП изпълняваните функции в тази област имат изцяло обслужващ характер.
За всички области от специалната компетентност, с изключение на 4 – „бюджет на ДОО”,
„европейско законодателство и международни договори”, „осигурителен архив” и „контрол”,
има само по една основно отговорна дирекция. Това отразява високата степен на
специализация на изпълняваните функции от вътрешните звена в ТП.
В областта „бюджет на ДОО” основният проблем се състои в това, че не може да бъде
идентифицирана функция на нито една дирекция в ТП, която да гарантира отчитането на
изпълнението на бюджета на ДОО в поделението, каквото е изискването на чл.24,т.10 от
ПОДНОИ. Също така не е ясно как е осигурено упражняването на правомощието на
ръководителя на ТП по чл.116, ал.6 КСО.
Обстоятелството, че в областта „европейско законодателство и международни договори” има
две вътрешни звена, основно отговорни в специална област – звено „Пенсии” и звено
„Краткосрочни плащания и контрол”, не е обезпокоително, а само потвърждава развитата в
т.3.4. теза, че на европейското законодателство и на международните договори трябва да се
гледа като на част от вътрешното законодателство.
В областта „осигурителен архив” в таблицата са отразени съществуващите няколко варианта за
изпълняване на функциите от различни звена в ТП, като трябва да се подчертае, че в нито едно
ТП функциите не са и в трите маркирани звена. Може да се обмисли възможността за
аутсорсинг на функцията по сканиране и индексиране на разплащателни ведомости, тъй като
тя е рутинна.
Най-проблематична е областта „контрол”, в която функции имат практически всички вътрешни
звена. Правомощията/функциите на ТП и на ръководителя на ТП в областта „контрол по
спазване на осигурителното законодателство, свързано с ДОО” се подпомагат/извършват от
вътрешни звена, както от СА, така и от ОА. Функциите на звеното „Контрол на разходите на
ДОО” в Дирекция/Отдел „Краткосрочни плащания и контрол” са съсредоточени главно върху
изпълнението на контролните функции на инспекторите. Функциите на Отдел/Сектор
„Правен” в Дирекция/Отдел „Човешки ресурси, административно, правно и информационно
обслужване” са формулирани толкова общо, че не може да се направи извод, че осигуряват
изпълнението на правомощията на ръководителя на ТП да се произнася по всички жалби и
искания по чл.117, ал.1 КСО, да приема решения по спорове за добросъвестност (чл.114, ал.6
КСО) и да издава задължителни предписания по чл.108, ал.5 КСО.
По отношение на налагането на запори и принудителното изпълнение функции имат звеното
„Изплащане на пенсии” в Дирекция/Отдел „Пенсии” (15. осъществяване процедура по
налагане на запори върху пенсии и удръжки за неправилно изплатени други осигурителни
плащания), звеното „Контрол на разходите на ДОО” в Дирекция/Отдел „Краткосрочни
плащания и контрол” (19. осъществява необходимите процедури за събиране на вземанията по
влезли в сила разпореждания), звеното „Парични обезщетения за безработица и гарантирани
вземания” в Дирекция/Отдел „Краткосрочни плащания и контрол” (17. осъществява дейност по
възстановяване на неправомерно /добросъвестно/ получени ПОБ), Отдел/Сектор „Правен” в
Дирекция/Отдел „Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване”
(7. предлага мерки и предприема необходимите действия за своевременно събиране на
вземанията по изпълнителни дела) и звеното „Счетоводство на краткосрочните плащания и
гарантирани вземания” в Дирекция/Отдел „Финансово-счетоводна дейност”( 7. изготвяне на
покани за доброволно погасяване, налагане и вдигане на запори и подготовка и проверка на
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документи за предаване на НАП за принудително събиране). Изпълнението на функции от
толкова много звена може да бъде обяснено със специализацията на звената по вид
осигурително плащане, което обаче води до липса на основно отговорно звено за цялостния
процес по събиране на вземанията на ДОО и до съмнения за неговата ефективност.
Пак в областта на контрола дейността на ТП по чл. 24, т. 14 ПОДНОИ да осъществява контрол
в териториалните поделения на „Български пощи” ЕАД по спазването и прилагането на
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж не е осигурена с конкретна функция на нито едно
вътрешно звено.
Има несъответствие между функцията на ТП по чл.24, т. 9 от ПОДНОИ да контролира
експертизата на трайно намалената работоспособност и функцията на звеното „Контрол на
разходите на ДОО” в Дирекция/Отдел „Краткосрочни плащания и контрол”, което осъществява
цялостен контрол по експертизата на временната неработоспособност.
В областта „задължително пенсионно осигуряване” функцията на ТП по чл.24, т.3 да
осъществява методическо ръководство на осигурителите за правилно изготвяне на
документите са пенсиониране, не е осигурена с функции на функционално отговорните звена.
Не е осигурено с функции и сключването на договори по чл. 47 от Закона за насърчаване на
заетостта за отпускане на еднократни парични суми от ръководителя на ТП ( чл.25, т.8
ПОДНОИ).
2.1.3.6

Изводи

Силни страни

■ функциите на дирекциите в ОА на ЦУ осигуряват всички основни области от правомощията
на управителя като ръководител на НОИ;

■ за всяка една от областите на правомощията на управителя като ръководител на НОИ, с
изключение на областта „законосъобразност на дейността”, има по една основно отговорна
дирекция в ЦУ;

■ функциите на дирекциите/отделите в ОА ТП НОИ осигуряват всички основни области от
общите правомощия на ръководителите на ТП;

■ за всяка една от областите на общите правомощия на ръководителите на ТП НОИ, има по
една основно отговорна дирекция/отдел в ТП;

■ функциите на дирекциите в СА на ЦУ осигуряват всички основни области от специалните
правомощия/функции на НОИ и на управителя на НОИ;

■ няма функции, типични за ОА, които да се изпълняват от дирекции в СА на ЦУ, с
изключение на част от функциите на Дирекция „Информационни системи и моделиране на
бизнес процеси”;

■ всички дирекции в СА на ЦУ имат основно методически и координиращи функции, с
изключение на две функции на Дирекция „Европейски регламенти и международни
договори”;

■ всички дирекции/отдели в СА на ТП изпълняват функции от оперативен характер.
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Таблица 8: Проблеми и предложения за подобрение
Проблем

Въздействие върху
дейността на НОИ

Предложения за подобрение

Дирекция „Човешки ресурси и административностопанско обслужване” изпълнява много и
разнородни функции

Риск от неефективно
изпълнение на функциите

Функциите по инвестиционната, стопанската
дейност и обществените поръчки да се
изпълняват от отделна дирекция в ОА

Част от функциите на Дирекция „Сигурност” в ЦУ
не са съобразени със законовата уредба по защита
при бедствия

Риск от
незаконосъобразност на
дейността

Съобразяване функциите на дирекцията в
ПОДНОИ със Закона за защита при бедствия

Неясно разпределение на отговорностите между
дирекциите в ЦУ, които имат функции във връзка с
публичността на дейността на НОИ

Риск за откритостта и
прозрачността при
изпълнението на
дейността

Ясно определяне на дирекцията в ЦУ, която е
основно отговорна за публичността на
дейността на НОИ

Отчетността на ръководителя на ТП пред
управителя на НОИ не е осигурена с функции на
нито едно основно звено в ТП

Риск за осъществяването
на обратна връзка и
контрол

Допълване функционалните характеристики на
дирекциите/отделите в ТП

Формат на функционални характеристики, който не
позволява да бъдат ясно идентифицирани
функциите на основните звена в ТП

Риск за изпълнението на
дейността, поради неясно
разграничение на
функциите между
вътрешните звена по
вертикала

Разработване на нов формат на функционални
характеристики на основните звена в ТП НОИ

Изпълняване от Дирекция „Европейски регламенти
и международни договори” на функции с
оперативен характер

Затрудняване
ползвателите на услугата

Деконцентриране изпълнението на тези
функции в ТП

Организационно разделяне на функциите по
осигурителните плащания по националното
законодателство от тези по европейското
законодателство и по международни договори

Риск за ефективността на
дейността, поради
изпълнението на функции
от различни вътрешни
звена

Закриване на Дирекция „Европейски
регламенти и международни договори” и
прехвърляне на методическите й функции по
регламенти и международни договори към
Дирекция „Пенсии” и Дирекция „ Осигуряване и
краткосрочни плащания”

Основни дейности на НОИ като извършването на
финансови ревизии и проверки, принудителното
събиране на вземанията на ДОО и реализирането
на административно-наказателната отговорност по
КСО не са осигурени с аналитични, методически и
координиращи функции на нито една от
дирекциите в СА на ЦУ.

Риск за ефективността на
посочените дейности

Предвиждане на методически и координиращи
функции по тези дейности

Съществени непълноти в КСО относно контрола
върху осигурителното законодателство

Риск за ефективно
упражняване на контрола
и за защита правата на
проверяваните

Усъвършенстване на Глава седма в КСО

Неяснота за основно отговорната дирекция по
отношение на бизнес процесите

Риск за прилагането на
процесно ориентиран
подход при изпълнението
на дейността

Преформулиране на част от функциите на
Дирекция „Информационни системи и
моделиране на бизнес процеси”

Липса на изрични правомощия на ръководителите
на ТП по определяне целите на ТП и управление
на риска

Риск за
законосъобразност на
дейността с оглед
спазването на ЗФУКПС

Допълване на правомощията на ръководителя
на ТП в ПОДНОИ

Много основни звена в ТП с функции в областта на
контрола

Риск от липса на
координация

Определяне на подробни правила за
разграничаване на функциите

Много звена в ТП с функции, свързани със запори
и принудително изпълнение

Риск от липса на
координация

Определяне на подробни правила за
синхронизиране на функциите

Неосигурени правомощия от специалната
компетентност на ръководителите на ТП

Риск за ефективното
изпълнение

Допълване на функционалните характеристики
на основните звена в ТП
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2.1.4

Осигуреност на функциите на основните вътрешни звена на НОИ с функции
на техните съставни звена

В тази част на анализа се установява доколко функциите на дирекциите са осигурени с
функции на съставните им звена – отдели, както и доколко функциите на отделите са
осигурени с функции на секторите в тях.
2.1.4.1

Осигуреност на функциите на основните вътрешни звена в ЦУ НОИ

Осигуреността на функциите на всички дирекции в ЦУ на НОИ е изследвана чрез сравнение на
функциите на дирекциите съгласно ПОДНОИ и функциите на включените в тях отдели по
функционални характеристики.
При направения анализ се констатира, че пълно и точно съвпадение спрямо определените в
ПОДНОИ функции на дирекциите и съдържанието на функциите по функционални
характеристики на отделите в състава на съответната дирекция има само при Дирекция
„Правна” и Дирекция „Обществени комуникации и международно сътрудничество”.
Функциите на Дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване” по
организирането и контрола на обучението на служителите ( чл. 14, т.7 ПОДНОИ) и по
организиране и участие в приемателни комисии за обекти в строителството (чл.14, т.19
ПОДНОИ) не са осигурени с функции на отделите, включени в тази дирекция. И трите
съставни отдела изпълняват функции, които не могат да се отнесат към нито една от
функциите на дирекцията по ПОДНОИ – организиране провеждането на стажантски програми
и контрол за ефективността им (т.16 от функционалната характеристика на Отдел „Управление
на човешките ресурси и секретариат”), методическо съдействие на РУ/СУ „СО” за
разработване и организиране на дейността им в областта на деловодната дейност ( т. 5 от
функционалната характеристика на Отдел „Деловодно и административно обслужване”) и
съставяне и съгласуване с Министерство на финансите на капиталовите вложения на НОИ и
контрола върху тяхното изпълнение съгласно Закона за бюджета (т. 7 от функционалната
характеристика на Отдел „Инвестиционна и административно-стопанска дейност”). Също така
функциите по подпомагане дейността на Надзорния съвет и административно – техническото
обслужване на главния секретар следва да се изпълняват от Отдел „Деловодно и
административно обслужване”, а не от Отдел „Управление на човешките ресурси и
секретариат”. Функцията по копирането на документи и други материали, която сега се
изпълнява от Отдел „Инвестиционна и административно-стопанска дейност” също трябва да
премине в Отдел „Деловодно и административно обслужване”. Функцията по разработване на
вътрешни правила за работната заплата не следва да се осъществява самостоятелно от Отдел
„Управление на човешките ресурси и секретариат”, а в сътрудничество с Дирекция
„Финансово-стопанска дейност”. Точка 3 от функционалната характеристика на Отдел
„Деловодно и административно обслужване”, оставя впечатление за дублиращи се функции с
функциите по т.6 от функционалната характеристика на Отдел „Обществени поръчки” в
Дирекция „Правна” по отношение архива на обществените поръчки.
Има 4 функции на Дирекция „Финансово-стопанска дейност”, изпълнението на които изобщо
не е осигурено или не е осигурено с достатъчно функции на отделите в тази дирекция – дава
становища по всички въпроси, които ангажират бюджетни и извънбюджетни средства (чл.15,
т.3 ПОДНОИ), разработва методически указания по отчитането на пенсиите, краткосрочните
обезщетения и административната издръжка (чл.15, т.7 ПОДНОИ), упражнява контрол по
спазването на законите и други нормативни документи в областта на финансовоикономическата дейност в поделенията на НОИ (чл.15, т.8 ПОДНОИ) и съгласува всички
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заповеди, решения, договори и други актове, свързани с финансови ангажименти (чл.15, т.11
ПОДНОИ). Същевременно Отдел „Методология, финанси, инвестиционна дейност и банково
обслужване” има функции, каквито не са предвидени да изпълнява дирекцията съгласно
ПОДНОИ – участие в изготвянето на нормативни актове, свързани с дейността на НОИ в
областта на общественото осигуряване, както и участие в изготвянето на вътрешни правила и
инструкции, свързани с дейността на НОИ.
Достойнство на описанието на функциите в Дирекция „Пенсии” е, че когато някоя от
функциите се осъществява съвместно с друго звено от НОИ, съответното звено е посочено
ясно. Функцията на Дирекция „Пенсии” по чл.18, т. 6 ПОДНОИ да изготвя и усъвършенства
методи за текущ контрол по отпускане, изменение и изплащане на пенсиите фактически не е
осигурена с функции на отделите в тази дирекция.
Функциите на Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” по чл.19, т.3, б. „б”„в” и „г”
и по т.9 от ПОДНОИ – методическото ръководство на дейността по ползването и изплащането
на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, на работата и отчетността с
болничните листове за временна неработоспособност, както и на работата на представителите
на ТП в регионалните съвети за контрол по временната неработоспособност и в ТЕЛК не са
осигурени с функции на отделите в дирекцията. Отдел „Експертиза на работоспособността и
трудова злополука” има функции във връзка с конкурсите за избор на изпълнители на
дейността по профилактика и рехабилитация, без в ПОДНОИ това да е възложено на Дирекция
„Осигуряване и краткосрочни плащания”. От функционалните характеристики на Отдел
„Парични обезщетения” и на Отдел „Методология на осигуряването и контрол” не става
категорично ясно кой изготвя становищата по исканията за разсрочване на задълженията към
фондовете на ДОО, за замяна на дълг срещу собственост, за заличаване на несъбираеми
вземания към фондовете на ДОО до 1000 лв. и във връзка с молбите до Президента на
Република България за опрощаване на несъбираемите вземания от ДОО по краткосрочни
плащания, за които съгласно чл.19, т.11,12 и 13 ПОДНОИ е отговорна Дирекция „Осигуряване
и краткосрочни плащания”.
Функциите на Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” по чл.20, т.2, 5 и 10 от ПОДНОИ
– анализиране, изготвяне и обобщаване на тримесечни и годишни справки по основните
показатели на бюджетите на държавното обществено осигуряване, извънбюджетната сметка на
Учителския пенсионен фонд и план-сметката на фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите”, разработване на актюерски техники и модели, както и предлага – нето
съвместно с други административни звена на стратегии за развитие на НОИ, не са осигурени с
функции на съставните отдели. Функцията на Отдел „Анализ и управление на риска” по
организиране подготовката и разпространението на информационни материали за подобряване
на осигурителната култура, осведомеността и популяризиране дейността на НОИ следва да се
изпълнява от Отдел „Връзки с обществеността и международно сътрудничество” в Дирекция
„Обществени комуникации и международно сътрудничество”.
Функцията на Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” по т. 15
на чл.21 ПОДНОИ да разработва, внедрява и поддържа информационни системи за
регистриране и изготвяне на статистически отчети за трудовите злополуки и професионални
болести не е осигурена с функции на Отдел „Информационни системи за социално
осигуряване и краткосрочни плащания”. Функцията на Отдел „Информационни системи за
дългосрочни плащания” да разработва показатели за статистическо наблюдение на пенсиите
съвместно с Дирекция „Пенсии” и Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”, не е
обвързана с функциите на дирекцията по ПОДНОИ. Същото се отнася за функциите по т. 8, 9 и
11 на Отдел „Моделиране на бизнес процеси” и за функциите по т.5, 6 и 7 на Отдел
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„Технологична обработка
характеристики.

на

информацията”,

посочени

в

техните

функционални

Основната функция на Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”да
организира и координира дейността по отпускане, изменение, спиране, прекратяване,
възобновяване и изплащане на краткосрочните обезщетения по регламентите на Европейския
съюз и международните договори в областта на социалното осигуряване(чл.22,т.2 ПОДНОИ)
фактически не е осигурена с функции на съставните отдели. Същото се отнася и за функцията
по разработване указания за прилагане на международните договори в областта на социалното
осигуряване, съвместно с Дирекция „Пенсии”, Дирекция „Осигуряване и краткосрочни
плащания” и Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”( чл.22,т.5
ПОДНОИ), която е осигурена само с функция на Отдел „Краткосрочни обезщетения по
договори”. Не е напълно осигурено и изпълнението на функцията на дирекцията по чл.22, т.9
ПОДНОИ да изготвя становища по въпроси на социалното осигуряване от международен
характер, тъй като функция има предвидена само за Отдел „Краткосрочни обезщетения по
договори”.
Предвидената в т.1 от функционалната характеристика на Отдел „Методология на
осигурителния архив” функция по разработване на нормативни актове по функционирането на
осигурителния архив на НОИ няма съответствие с функциите на Дирекция „Осигурителен
архив” по ПОДНОИ.
Необходимо е да се разработи нов формат на функционална характеристика, в която за всяко
основно звено да се посочат неговата основна цел, както и основните области, в които то има
функции по ПОДНОИ, въз основа на които е направено организационното обособяване на
съставните звена. По отношение на съставните звена всички функции трябва да представляват
конкретизация на функциите на основното вътрешно звено.
Конкретните разпоредби от ПОДНОИ за функциите на дирекциите и от функционалните
характеристики за отделите се съдържат в Приложение № 8 Осигуреност на функциите на
основните вътрешните звена в ЦУ НОИ.
2.1.4.2

Осигуреност на функциите на основните вътрешни звена в ТП НОИ

В ПОДНОИ не се съдържат функции на основните вътрешни звена на ТП, а функционалните
характеристики на дирекциите/отделите представляват сбор от функциите на съставните им
звена. Ако направим допускането, че функциите на основните вътрешни звена в ТП следва да
са описани в чл. 24 ПОДНОИ и към тях да съпоставяме функциите на съставните звена, ще се
получат резултати, като при изследването по т. 3.5. на осигуреността на областите от
специалните правомощия/функции на ТП и на ръководителите на ТП с функции на основните
вътрешни звена на ТП.
2.1.4.3

Изводи

Силни страни

■ от функционалните характеристики на основните звена може да се направи извод за
разпределението на функциите между съставните звена;

■ при Дирекция „Правна” и Дирекция „Обществени комуникации и международно
сътрудничество” има пълно и точно съвпадение спрямо определените в ПОДНОИ функции
на дирекциите и съдържанието на функциите на отделите в тях.
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Таблица 9: Проблеми и предложения за подобрение
Проблем

Въздействие върху дейността на НОИ

Предложения за подобрение

В Дирекция „Човешки ресурси
и административно-стопанско
обслужване” има функции,
изпълнението на които не е
осигурено с функции на
съставните звена

Риск за дейността поради липса на
яснота за осигуреността на изпълнението
на функциите

Функциите да се конкретизират на ниво
вътрешни съставни звена във
функционалните характеристики

Неправилно ситуиране на
функциите по подпомагане
дейността на Надзорния
съвет и административно –
техническото обслужване на
главния секретар

Риск за дейността поради необосновано
структурно разделяне на функции, които
са в рамките на една дейност

Функциите да се изпълняват от Отдел
„Деловодно и административно
обслужване”, а не от Отдел
“Управление на човешките ресурси и
секретариат”

Неправилно ситуиране на
функцията по копирането на
документи и други материали

Риск за дейността необосновано
структурно разделяне на функции, които
са в рамките на една дейност

Функцията да премине в Отдел
„Деловодно и административно
обслужване”

Има функции на Дирекция
„Финансово-стопанска
дейност”, изпълнението на
които изобщо не е или не е
осигурено с достатъчно
функции на отделите в тази
дирекция

Риск за дейността поради липса на
яснота за осигуреността на изпълнението
на функциите

Функциите да се конкретизират на ниво
вътрешни съставни звена във
функционалните характеристики

Функции на Дирекция
“Осигуряване и краткосрочни
плащания” не са осигурени с
функции на отделите в
дирекцията

Риск за дейността поради липса на
яснота за осигуреността на изпълнението
на функциите

Функциите да се конкретизират на ниво
вътрешни съставни звена във
функционалните характеристики

Има функции на Дирекция
“Анализ, планиране и
прогнозиране”, които не са
осигурени с функции на
вътрешните звена

Риск за дейността поради липса на
яснота за осигуреността на изпълнението
на функциите

Функциите да се конкретизират на ниво
вътрешни съставни звена във
функционалните характеристики

Неправилно ситуиране на
функцията по организиране
подготовката и
разпространението на
информационни материали
за подобряване на
осигурителната култура,
осведомеността и
популяризиране дейността на
НОИ

Риск за дейността поради необосновано
структурно разделяне на функции, които
са в рамките на една дейност

Функцията да се изпълнява от Отдел
„Връзки с обществеността и
международно сътрудничество” в
Дирекция „Обществени комуникации и
международно сътрудничество”

Има функции на Дирекция
„Информационни системи и
моделиране на бизнес
процеси”, които не са
осигурени с функции на
съставните звена, както и
функции на съставните звена,
които не могат да се
причислят към функциите на
дирекцията по ПОДНОИ

Риск за дейността поради липса на
яснота за осигуреността на изпълнението
на функциите

Прецизиране на функциите във
функционалните характеристики на
съставните звена
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2.2

Анализ на вертикалните и хоризонталните нива на
разпределение на функциите между отделните звена в НОИ и
другите държавни институции

2.2.1
2.2.1.1

Взаимодействие между ЦУ на НОИ и ТП на НОИ
Хоризонтални и вертикални нива на разпределение на функциите между ЦУ на
НОИ и ТП на НОИ

Хоризонталните и вертикалните нива на разпределението на функциите между ЦУ НОИ и ТП
са проекция на тяхното вътрешно организационно структуриране.
В ЦУ на НОИ основното вътрешно звено е дирекция, като по вертикала има само още едно
ниво – отдел. Изключение е налице единствено в Дирекция „Човешки ресурси и
административно-стопанско обслужване”, където има три нива по вертикала, тъй като в един
от нейните отдели – Отдел „Инвестиционна и административно-стопанска дейност” са
включени два сектора.
В СУСО основното вътрешно звено също е дирекция. В общата администрация на СУСО по
вертикала има само още едно ниво – отдел. В специализираната администрация на СУСО има
три нива по вертикала, тъй като в Дирекция „Пенсии”и в Дирекция „Краткосрочни плащания и
контрол” освен отдели има и сектори.
В РУСО основното вътрешно звено е отдел, като по вертикала има само още едно ниво –
сектор.
За целите на анализа на хоризонталните и вертикалните нива на разпределение на функциите
между ЦУ НОИ и ТП, техните вътрешни звена са систематизирани в 3 групи:

■ основни вътрешни звена, каквито са дирекциите в ЦУ, дирекциите в СУСО и отделите в
РУСО;

■ съставни звена от ІІ-ро ниво, каквито са отделите в ЦУ, отделите в СУСО и секторите в
РУСО;

■ съставни звена от ІІІ-то ниво, каквито са секторите в ЦУ и секторите в СУСО.
Изследването на хоризонталното и вертикалното разпределение на функциите е извършено въз
основа на ПОДНОИ, на функционалните характеристики на вътрешните звена в ТП, както и на
отговорите на попълнените въпросници от служителите на НОИ.
В обобщен вид цялата информация за нивата на звената от ЦУ НОИ и ТП, които си
взаимодействат при изпълнение на своите функции, е представена на следващата таблица, като
са използвани следните съкращения:
ЦУ НОИ

■
■
■
■

ДВО – Дирекция „Вътрешен одит”;
ФК –Финансови контрольори;
ДС –Дирекция „Сигурност”;
И – Инспекторат;
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■
■
■
■
■

ДП – Дирекция „ Правна”;

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ОСКПГВ – Отдел „Счетоводство на краткосрочните плащания и гарантираните вземания”

ООЗД – Отдел „Осигурително законодателство и договори”;
ООП –Отдел „Обществени поръчки”;
ДФСД – Дирекция „Финансово –счетоводна дейност”;
ОМФИДБО – Отдел „Методология, финанси, инвестиционна дейност и банково
обслужване”;
ОСП – Отдел „Счетоводство на пенсиите”;
ОСАИ – Отдел „Счетоводство на административната издръжка”;
ДЧРАСО – Дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване”;
ОУЧРС – Отдел”Управление на човешките ресурси и секретариат”;
ОДАО – Отдел „Деловодно и административно обслужване”;
ОИАСД – Отдел „Инвестиционна и административно-стопанска дейност”;
СУС – Сектор „Управление на собствеността”;
СОП – Сектор „Обслужване и поддръжка”;
ДОКМС – Дирекция „Обществени комуникации и международно сътрудничество”;
ОВОМС – Отдел „Връзки с обществеността и международно сътрудничество”;
ОКЦ –Отдел „Контактен център”;
ДП – Дирекция “Пенсии”;
ОМОП – Отдел „Методология на отпускане на пенсиите”;
ОМИППО –Отдел „Методология на изплащане на пенсиите и програмно осигуряване”;
ДОКП – Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания”;
ОПО – Отдел „Парични обезщетения”;
ОМОК – Отдел „Методология на осигуряването и контрол”;
ОЕРТЗ – Отдел „Експертиза на работоспособността и трудова злополука”;
ДАПП – Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”;
ОАПБ – Отдел „Анализ и планиране на бюджета”;
ОСААП – Отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози”;
ОАУР – Отдел „Анализ и управление на риска”;
ДИСМБП – Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”;
ОИСДП – Отдел „Информационни системи за дългосрочни плащания”;
ОМБП – Отдел „Моделиране на бизнес процеси”;
ОИССОКП – Отдел „Информационни системи за социално осигуряване и краткосрочни
плащания”;

■ ОРЕУ – Отдел „Развитие на електронни услуги”;
■ ОРДЕСИ – Отдел „Развойна дейност и експлоатация на системи и инфраструктура”;
■ ОТОИ –Отдел „Технологична обработка на информацията”;
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■
■
■
■
■
■
■
■

ДЕРМД –Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”;
ОМПЕРД –Отдел „Методология по прилагане на европейски регламенти и договори”;
ООПД – Отдел „Отпускане на пенсии по договори”;
ОИПД – Отдел „Изплащане на пенсии по договори”;
ОКОД – Отдел „Краткосрочни обезщетения по договори”;
ДОА – Дирекция „Осигурителен архив”;
ОМОА – Отдел „Методология на осигурителния архив”;
ОЕОА – Отдел „Електронен осигурителен архив”.

СУСО

■ ФК –финансов контрольор;
■ МК – медицинска комисия;
■ ДЧРАПИО –Дирекция „Човешки ресурси, административно, правно и информационно
обслужване”;

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ОИС –Отдел „Информационни системи”;
ОПр – Отдел „Правен”;
ОЧРАСД – Отдел „Човешки ресурси и административно-стопанска дейност”;
ДФСД – Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”;
ОСКПГВ – Отдел „Счетоводство на краткосрочните плащания и гарантираните вземания”;
ОСП – Отдел „Счетоводство на пенсиите”;
ОСАИ – Отдел „Счетоводство на административната издръжка”;
ДП – Дирекция „Пенсии”;
ООП –Отдел „Отпускане на пенсии”;
СОП – Сектори „Отпускане на пенсии – І- VІ”;
ОИП –Отдел „Изплащане на пенсии”;
СИП – Сектори „Изплащане на пенсии І-ІV”;
ОПА –Отдел „Приемна и архив”;
ДКПК – Дирекция „Краткосрочни плащания и контрол”;
ОКРДОО – Отдел„Контрол по разходите на ДОО” със сектори;
СФР –Сектори „Финансови ревизии І-ІІ”;
СТЗ –Сектор „Трудови злополуки”;
СЕР –Сектор „Експертиза на работоспособността”;
СПЖГ –Сектор „Приемна и жалби на граждани”;
ОПОБГВ –Отдел „Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания”;
ОПОВН –Отдел „Парични обезщетения за временна неработоспособност”;
СПД – Сектор„Приемане на документи”;
СВД – Сектор„Въвеждане на документи”;
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■ СК – Сектор„Контрол”;
■ ООА –Отдел „Осигурителен архив”.
РУСО

■ ФК –финансов контрольор;
■ МК – медицинска комисия;
■ ОЧРАПИО –Отдел „Човешки ресурси, административно, правно и информационно
обслужване”;

■ СИС –Сектор „Информационни системи”;
■ СЧРПОАСД – Сектор „Човешки ресурси, правно обслужване и административно-стопанска
дейност”;

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ОФСД –Отдел „Финансово-счетоводна дейност”;
ОП –Отдел „Пенсии”;
СОП –Сектор „Отпускане на пенсии”;
СИП –Сектор „Изплащане на пенсии”;
СПО –Сектор „Пенсионно обслужване”;
ОКПК – Отдел „Краткосрочни плащания и контрол”;
СКРДОО – Сектор „Контрол по разходите на ДОО”;
СПОБГВ – Сектор „Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания”;
СПОВН – Сектор„Парични обезщетения за временна неработоспособност”;
СОА – Сектор „Осигурителен архив”;
ОООА –Отдел „Обединен осигурителен архив”;
СЕАРД – Сектор „Електронно архивиране на разплащателна документация”;
СИДОСД – Сектор „Издаване на документи за осигурителен стаж и доход”.

Таблица 10: Нивата на звената от ЦУ НОИ и ТП, които си взаимодействат при изпълнение на
своите функции
Нивата на звената от ЦУ НОИ и ТП, които си взаимодействат при изпълнение на своите функции
ЦУ НОИ
ДВО

ДП

ФК

ФК

ФК

ДС

ДЧРАПИО

ОЧРАПИО

Всички

всички

И

Обща администрация
ДП
ОП

СУСО
ДКПК
ДФСД

ДЧРАПИО

ОП

ОЧРАСД

ДФСД

ОЧРАСД

ДП

ДКПК

ООП

ОСАИ

ОП

ОЧРАСД

ДФСД

ДФСД

ОФСД

ОМФИДБО

ДФСД

ОФСД

ООЗД

СЧРПОАСД
ОП

РУСО
ОКПК

ОФСД

ОЧРАПИО

ОФСД

СЧРПОАСД

ОП

СЧРПОАСД

ОФСД

ОКПК
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Нивата на звената от ЦУ НОИ и ТП, които си взаимодействат при изпълнение на своите функции
ЦУ НОИ
ОСКПГВ
ОСП
ОСАИ
ДЧРАСО

СУСО

РУСО

ОСКПГВ

ОФСД

ОСП

ОФСД

ОСАИ

СЧРПОАСД

ДФСД

ДЧРАПИО

ОЧРАПИО

ОФСД

ОУЧРС

ОЧРАСД

ОСАИ

СЧРПОАСД

ОФСД

ОДАО

ОЧРАСД

СЧРПОАСД

ОСАИ

СЧРПОАСД

ОЧРАСД

СЧРПОАСД

ОИАСД
СУС
СОП
ДОКМС

ДЧРАПИО

ОВОМС

ОЧРАСД

ОКЦ

ДП

ДП

ДКПК

ОЧРАПИО

ДКПК

ООА

ОП

Специализирана администрация
ДП
ДП
ОМОП
ОМИППО
ДОКП

ОКПК

ОКПК

ОООА

ОП

ООП
ОИП

ОП

СЧРПОАСД

СОП
ОСП

СИП

ДФСД

ОФСД

ОПО

ОКРДОО

ОПОВН

ОПОБГВ

СКРДОО

СПОВН

СПОБГВ

ОМОК

ОКРДОО

ОПОБГВ

ОПОВН

СКРДОО

СПОВН

СПОБГВ

ОЕРТЗ

МК

СТЗ

СЕР

МК

СПОВН

ОФСД

ДАПП

ФК

ДФСД

ФК

ОФСД

ОАПБ

ДФСД

ДП

ДКПК

ОФСД

ОП

ОКПК

ОСААП

ДФСД

ДП

ДКПК

ОФСД

ОП

ОКПК

ОАУР
ДИСМБП
ОИСДП

ДФСД

ДФСД

ДП

ДКПК

ФК

ОФСД

ОП

ОКПК

ФК

ДЧРАПИО

ДП

ДКПК

ДФСД

ОЧРАПИО

ОП

ОКПК

ОФСД

ДП

ОИС

ОП

СИС

ОМБП

ДЧРАПИО

ОЧРАПИО

ОИССОКП

ДЧРАПИО

ОЧРАПИО

ОРЕУ

ДЧРАПИО

ОЧРАПИО

ОРДЕСИ

ОИС

ОТОИ

ОИС

ДП

ДКПК

СИС
СИС

ОП

ОКПК

ДЕРМД

ДП

ДКПК

ОПр

ОП

ОКПК

СЧРПОАСД

ОМПЕРД

ДП

ДКПК

ОПр

ОП

ОКПК

СЧРПОАСД

ООПД

ООП

ООА

МК

МК

СОП

ОООА

ОИПД

ОИС

ОКОД

ОПОБГВ

ООА

ОИС
ОПОВН

СПОБГВ

СПОВН

ДОА

ООА

ОООА

ООА

ОМОА

ОАА

СОА

СИДОСД

ОЕОА

ООА

СЕАРД

СИДОСД

СОА
СОА

основно звено
съста вно звено ІІ‐ро ниво
съста вно звено ІІІ‐то ниво

От данните от таблицата е видно, че основните вътрешни звена в ЦУ – дирекциите, в
преобладаващия брой случаи си взаимодействат на същото вертикално ниво – основни
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вътрешни звена в ТП (дирекции в СУСО и отдели в РУСО). Изключенията за взаимодействие
със звена от по-ниско вертикално ниво са:

■ при Дирекция „Правна” от ЦУ НОИ, която си взаимодейства в СУСО с Отдел „Правен”, и в
РУСО със Сектор „Човешки ресурси, правно обслужване и административно-стопанска
дейност”, тъй като функциите по правното обслужване се изпълняват от тези две звена;

■ при Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”, която поради
спецификата на изпълняваните функции, освен с основните дирекции от специализираната
администрация на ТП си взаимодейства и със звената, които извършват правното
обслужване – с Отдел „Правен” (СУСО) и в РУСО със Сектор „Човешки ресурси, правно
обслужване и административно-стопанска дейност”.
В 42% от случаите съставните звена от ІІ-ро ниво в ЦУ – отделите, си взаимодействат също със
съставни звена от ІІ-ро ниво в СУСО (отдели) и РУСО (сектори). Тук изключенията са за
взаимодействие със звена от по-високо вертикално ниво, които се наблюдават при Отдел
„Осигурително законодателство и договори”, Отдел „Обществени поръчки”, Отдел
„Управление на човешките ресурси и секретариат”,Отдел „Методология, финанси,
инвестиционна дейност и банково обслужване”, Отдел „Експертиза на работоспособността и
трудова злополука”,Отдел „Анализ и планиране на бюджета”,Отдел „Статистика, актюерски
анализи и прогнози”,Отдел „Анализ и управление на риска”,Отдел „Информационни системи
за дългосрочни плащания”,Отдел „Моделиране на бизнес процеси”, Отдел „Информационни
системи за социално осигуряване и краткосрочни плащания” и Отдел „Развитие на електронни
услуги”. Те се дължат на спецификата на функциите на посочените отдели от ЦУ, които имат
предимно методически или подпомагащ характер, което налага да се контактува с дирекции в
СУСО и с Отдели в РУСО, а не с техните вътрешни звена.
Двете съставни звена от ІІІ-то ниво в ЦУ са Сектор „Управление на собствеността” и Сектор
„Обслужване и поддръжка”. Първият има зваимодействие със съставни звена от ІІ-ро ниво в
ТП, а вторият поради характера на изпълняваните функции няма взаимодействие с ТП.
Звената от ЦУ, които си взаимодействат с най-много звена от ТП са Дирекция „Вътрешен
одит”, Дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Отдел
„Осигурително законодателство и договори”, Отдел „Анализ и управление на риска” и Отдел
„Методология по прилагане на европейски регламенти и договори”. Точна картина за броя на
тези взаимодействия обаче, би се получила едва като се отчете и обстоятелството, че става
въпрос за функции със звена в 28 ТП.
Звената от ТП, които си взаимодействат с най-много звена от ЦУ, са представени на
следващата графика:
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Фигура 3: Звена с най-голям брой взаимодействия

Звена с най-голям брой взаимодействия

Д/ОЧРАПИ 16
ДКПК/ОКПК 21
ДП/ОП 24
Д/ОФСД
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Закономерно графиката показва, че най-много взаимодействия със звена от ЦУ имат двете
основни звена от общата администрация на ТП – Дирекция /Отдел „Финансово-счетоводна
дейност” и Дирекция/Отдел „Човешки ресурси, административно, правно и информационно
обслужване”, както и двете основни звена от специализираната администрация на ТП
Дирекция /Отдел „Пенсии” и Дирекция /Отдел „Краткосрочно осигуряване и контрол”. По
отношение на двете дирекции от общата администрация рационализиране на взаимодействието
с ЦУ може да се постигне чрез използване на уеб базирана система за управление на
човешките ресурси, както и с централизиране на функциите, свързани със стопанските и
счетоводните дейности в ЦУ на НОИ. Този процес следва да върви успоредно с намаляване
броя на ТП, каквато констатация вече бе направена в Доклада по Под-дейност 1.1.
Многобройните взаимодействия между звената от ЦУ и звената от ТП не могат да бъдат
управлявани ефективно без действаща Интранет мрежа. На нея следва да се публикуват по
функционални направления всички вътрешни документи – инструкции, указания, правила,
процедури, методики, формуляри, анализи, доклади и др. подобни, които имат значение за
цялостната дейност на НОИ, за да може информацията да е еднакво достъпна за всички
служители и да се поддържа винаги в актулно състояние. Също така Интранет е точното място
за разясняване на най-често срещани въпроси от практиката, за обмен на добри практики,
което следва да дава възможност за пряка и бърза комуникация чрез която голяма организация
като НОИ да може да реагира адекватно на промени. По този начин освен, че ще се спестят
ресурси, ще се създадат условия за единни стандарти и практика за дейността на ТП и ще се
облекчи натовареността на дирекциите в ЦУ, свързана с комуникации по едни и същи въпроси
с всички ТП.
В ЗА няма изрична разпоредба, която да предвижда задължение в УП на административните
структури, създадени със закон, да се включват правила за организацията на тяхната работа,
каквото е изискването към УП на другите административни структури. Въпреки това, поради
сложната организационна структура на НОИ, би било добре в ПОДНОИ да се разработят
основните въпроси, свързани с взаимодействието и координацията между вътрешните звена в
ЦУ и ТП, както и между звената от ЦУ и звената от ТП.
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2.2.1.2

Комуникационни потоци между ЦУ и ТП

В рамките на функционалния анализ комуникационните потоци между ЦУ и ТП НОИ са
изследвани въз основа на функциите на дирекциите от ОА и СА на ЦУ съгласно ПОДНОИ.
Идентифицирани са 87 функции на дирекциите в ЦУ, изпълнението на които предполага
комуникация между ЦУ и ТП на НОИ. Съотношението между двупосочните комуникации,
комуникациите от ЦУ към ТП и от ТП към ЦУ е представено на следващата графика:
Фигура 4: Посока на комуникационните потоци между ЦУ и ТП
Посока на комуникационните потоци между ЦУ и ТП

от ТП към ЦУ
8%

двупосочно
48%
от ЦУ към ТП
44%

Малкото предимство на комуникациите, които са двупосочни, се дължи главно на дирекциите
от ОА на ЦУ, както и на функциите на Дирекция „Информационни системи и моделиране на
бизнес процесите”. При Дирекция „Пенсии”, Дирекция „Осигуряване и краткосрочни
плащания”, Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” и Дирекция
„Осигурителен архив” посоката на комуникациите е от ЦУ към ТП, което е израз на
методическия характер на техните функции. Най-много комуникации с посока от ТП към ЦУ
има при осъществяването на функциите на Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”,
което е естествено предвид необходимостта от събиране на информация за извършваните от
тази дирекция справки, анализи и прогнози.
Подробна информация за функциите на дирекциите от ЦУ НОИ и посоката на
комуникационните потоци при тяхното осъществяване се съдържа в Приложение № 9 Таблица
за комуникационните потоци между ЦУ НОИ и ТП НОИ.
2.2.1.3

Изводи

Силни страни

■ преобладаващата част от звената в ЦУ НОИ И ТП, които си взаимодействат, са
организационно в едно и също вертикално ниво;

■ при взаимодействието между ЦУ и ТП НОИ превес имат двупосочните комуникации.
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Таблица 11: Проблеми и предложения за подобрение
Проблем
Многобройни
взаимодействия между
звената от ЦУ и звената от
ТП

Въздействие върху дейността на НОИ

Предложения за подобрение

Риск за ефективността на дейността поради
разход на време и финансови ресурси за
осъществяване на многобройните
взаимодействия

Използване на уеб базирана
информационна система за УЧР.
Централизиране на функциите по
УЧР, стопанските и счетоводни
дейности в ЦУ НОИ.
Използване на Интранет система
за публикуване на документи,
стандарти добри практики,
отговори на въпроси с практическа
насоченост

Липса на разпоредби в
ПОДНОИ за организацията
на дейността в частта за
координацията и
комуникацията между
вътрешните звена

Риск за ефективността на дейността поради
неясни организационни връзки

Създаване на нова Глава в
ПОДНОИ за организацията на
работата в НОИ

2.2.2

Взаимодействие на Националния осигурителен институт с други държавни
институции

2.2.2.1

Участие на представители на НОИ в управителни съвети и в постоянно действащи
консултативни органи (съвети)

Участието на представители на НОИ в управителни съвети и в постоянно действащи
консултативни органи представлява специфична институционализирана форма на
взаимодействие на НОИ с други държавни институции. Видовете на тези
институционализирани взаимодействия, кръга от въпроси, които са от тяхната компетентност,
както и техния състав, представляват важен елемент от цялостната система на взаимодействие
с други институции, които имат функции в области, свързани с дейността на НОИ.
Участие в управителни съвети

■ Управителен съвет на Националната агенция за приходите
В чл. 5, ал.1 от Закона за Националната агенция за приходите е предвидено, че управителят на
НОИ е член на Управителния съвет на НАП. Това участие е следствие от изключително
важната връзка между НАП и НОИ, свързана с функцията на НАП да събира осигурителните
вноски. Съществуващата регламентация може да се оцени положително, защото като член на
Управителния съвет, управителят на НОИ участва в управлението на НАП на най-високо ниво.
Това участие е симетрично на задължителното участие на изпълнителния директор на НАП в
Надзорния съвет на НОИ.

■ Управителен съвет на Фонд „Условия на труд”
Съгласно чл. 47, ал.4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд представителят на
НОИ в Националния съвет по условия на труд е член и на Управителния съвет на Фонд
„Условия на труд”. Видно от тази разпоредба има задължително участие на представител на
НОИ, без изрично да има изискване това да е управителят. Участието на представител на НОИ
в УС на Фонда е обусловено от връзката между политиката по здравословни и безопасни
условия на труд и осигурителните плащания при трудова злополука и професионална болест.
Това участие следва да се оцени положително, тъй като представителят на НОИ като член на
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УС на Фонд „Условия на труд” участва във взимането на решения за финансиране със средства
на фонда на проекти и програми за подобряване на условията на труд, които са основният
фактор, влияещ върху нивата на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

■ Управителен съвет на Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна
система
Член 2, ал.3, т.5 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система предвижда, че член на УС на Фонда е управителят на НОИ или определен
от него представител. Това участие изразява пряката връзка между функцията на НОИ по
отпускане и изплащане на пенсии и целта на Фонда – постигане и гарантиране устойчивост на
държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на
допълнителни средства към бюджета на ДОО за фонд „Пенсии”.
Участие в консултативни органи (съвети)

■ Национален съвет по медицинска експертиза към Министерски съвет
Основната цел на Съвета е разработването на националната здравна политика, свързана с
медицинската експертиза, както и координацията на дейностите между държавните органи във
връзка с медицинската експертиза (чл. 102, ал.1 от Закона за здравето). Предвиденото
задължително участие на управителя на НОИ като член на Съвета отразява връзката и
значението на политиката в областта на медицинската експертиза за функциите на НОИ по
извършване на осигурителни плащания, основаващи се на решения на органите на
медицинската експертиза.

■ Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет
Този Съвет е орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при
разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на
социалното включване. Съгласно чл.3, ал.3 от Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет по въпросите на социалното включване управителят на НОИ е един от
членовете на Съвета. Това участие е израз преди всичко на връзката между обезщетенията за
безработица и осигурителните плащания от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”,
които НОИ извършва. В този смисъл дори при отпадане на плащанията от посочения фонд
като функция на НОИ, участието на неговия управител в Националния съвет по въпросите на
социалното включване ще остане актуално.

■ Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет
Съветът координира действията на държавните органи и неправителствените организации в
изпълнение на националната политика за равнопоставеност на жените и мъжете и на поети
международни задължения от страна на Република България в съответната област (чл.2 от
Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по
равнопоставеността на жените). Управителят на НОИ има статут на постоянен член на Съвета
(чл.3, ал.2 във връзка с ал.5 от Правилника). Предвид функциите на НОИ, участието на негов
представител на ниво управител, в този консултативен орган е необосновано и би следвало да
се замени с участие на служител от НОИ.

■ Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите към
Министерски съвет
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Този Съвет оказва помощ и съдействие при провеждане на държавната политика по въпросите,
свързани с военноинвалидите и военнопострадалите. Съгласно чл. 9, ал.1 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите, член на Консултативния съвет е един представител
на НОИ. Участието е обвързано с функциите на НОИ по изплащане на пенсии за военна
инвалидност. При отпадане на тази функция на НОИ, доколкото споменатите пенсии се
изплащат от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, финансиран изцяло от държавния
бюджет, ще отпадне и необходимостта от участие на представител на НОИ в този
консултативен орган.

■ Национален съвет по условия на труд към Министерски съвет
Съветът е постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество
при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на национално равнище. Предвидено е участие на представител на
НОИ (чл. 39, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд), което е
продиктувано от обвързаността между политиката по здравословни и безопасни условия на
труд и осигурителните плащания при трудова злополука и професионална болест, както и с
функциите на НОИ по регистриране, разследване и отчитане на трудовите злополуки и
проучване на професионалните болести. Съгласно чл. 19, т.17 от ПОДНОИ представителството
на НОИ в Съвета се осъществява от Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в ЦУ
на НОИ.

■ Национален съвет за закрила на детето към председателя на Държавната агенция за закрила
на детето
Съветът консултира председателя на Държавната агенция за закрила на детето при
разработването и изпълнението на Националната стратегия за детето и Националната програма
за закрила на детето. Съгласно чл.5, ал.1 от Правилника за структурата, организацията и
дейността на Националния съвет за закрила на детето в неговия състав се включват както
управителят, така и подуправителят на НОИ. Това представителство – при това с двама от
висшите ръководители на НОИ, едва ли е уместно. Като се имат предвид оперативните цели в
Националната стратегия за детето 2008 г. – 2018 г. – намаляване на детската бедност и
създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен достъп до
качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца, подобряване
здравето на децата и насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на
политики, свързани с техните права и отговорности, участието в този Съвет може да се
осъществява от служител на НОИ.
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■ Национален статистически съвет към председателя на Националния статистически институт
Съветът е съвещателен орган към председателя на Националния статистически институт (чл.
14, ал.1 от Закона за статистиката), в който участват представители на всички органи на
статистиката. Съгласно чл. 5, ал.1, т.7 от Правилника за дейността на Националния
статистически съвет в неговата работа участва представител на Главна дирекция „Анализ,
планиране и прогнозиране” на НОИ1. Основанието за това участие е Заповед № P-10 от 9
януари 2009 г. на министър-председателя, издадена в изпълнение на чл.3, ал.2 от Закона за
статистиката, с която тази дирекция е определена за орган на статистиката т.е. разработва,
произвежда и разпространява статистическа информация.

■ Национален съвет за инспектиране на труда
Този Съвет е постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и
сътрудничество при инспектирането на труда (чл. 10, ал.1 от Закона за инспектиране на труда).
В него участва управителят на НОИ, тъй като по силата на чл.5,ал.2 от Закона за инспектиране
на труда НОИ има функции по инспектиране на труда във връзка с възложените му дейности.
Подробна информация за разпоредбите относно управителните съвети и постоянно
действащите консултативни органи, в които участват представители на НОИ, се съдържа в
Приложение № 10 Участие на представители на НОИ в управителни съвети и постоянно
действащи консултативни органи (съвети).
Участието на представители на НОИ в управителни съвети и в постоянно действащи
консултативни органи (съвети) е представено на следващата графика:
Фигура 5: Съвети
Съвети

6
5
4
3
2
1
0
Управителни съвети

Съвети към МС

Съвети към други
органи

Представители на НОИ участват общо в 11 институционализирани форми на взаимодействие с
други държавни институции, от които в 3 управителни съвета и в 8 постоянно действащи

1

Съгласно чл.23 ПОДНОИ това звено вече е дирекция, а не главна дирекция.
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консултативни органи към други органи на власт. Видно от графиката най-много – 5, са
консултативните органи към Министерски съвет.
Най-много – 3, са институционализираните форми на взаимодействие в областта на политиката
по безопасни и здравословни условия на труд – Управителният съвет на Фонд „Условия на
труд”, Националният съвет по условия на труд към Министерски съвет и Националният съвет
за инспектиране на труда.
Нивото на представителството на НОИ в институционализираните форми на взаимодействие с
други държавни институции е представено на следващата графика:
Фигура 6: Представителство в съвети
Представителство в съвети
7
6
5
4
3
2
1
0
Управител на НОИ

Друг представител на
Управител и
НОИ
подуправител на НОИ

Нормативната уредба изисква участие на управителя на НОИ в Управителния съвет на НАП,
Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна
система, Националния съвет по медицинска експертиза, Националния съвет по въпросите на
социалното включване, Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и
Националния съвет по инспектиране на труда. Предвид функциите на тези управителни съвети
и консултативните органи, задължителното участие на управителя е оправдано, освен в
Националния съвет по въпросите на социалното включване и в Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете, където би могло да участва друг представител на
НОИ.
Изводи
Силни страни

■ с незначителни изключения (2 от общо 11 съвета) представители на НОИ участват в
управителни съвети и постоянно действащи консултативни органи, чиито функции са пряко
свързани с дейността на НОИ, което спомага за по-доброто взаимодействие на НОИ с други
институции;
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■ в преобладаващия брой от случаите, нивото на представителството на НОИ в
институционализираните форми на взаимодействие с други държавни институции е
правилно определено.
Таблица 12: Проблеми и предложения за подобрение
Въздействие върху взаимодействието на НОИ с други
институции

Проблем

Предложения за подобрение

Неподходящо ниво
на представителство
на НОИ в
Националния съвет
по
равнопоставеността
на жените и мъжете

Ненужно ангажиране на управителя на НОИ в работата на
консултативен съвет, чийто функции не са пряко свързани
с дейността на НОИ

Участието на управителя на НОИ
в Националния съвет по
равнопоставеността на жените и
мъжете да бъде заменено с
участие на служител на НОИ чрез
промяна в Правилника за
устройството и организацията на
работа на Националния съвет по
равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерския съвет

Неподходящо ниво
на представителство
на НОИ в

Ненужно ангажиране на управителя и на подуправителя на
НОИ в работата на консултативен съвет, чийто функции не
са пряко свързани с дейността на НОИ

Участието на управителя и
подуправителя на НОИ в
Националния съвет за закрила на
детето да бъде заменено с
участие на служител на НОИ чрез
промяна в чл.5, ал.1 от
Правилника за структурата,
организацията и дейността на
Националния съвет за закрила на
детето

Националния съвет
за закрила на детето
и дейността на НОИ

2.2.2.2

Взаимодействие на НОИ с други държавни институции

Кратко описание на взаимодействието на НОИ с други държавни институции
Идентифицирането на държавните институции, с които НОИ си взаимодейства, определянето
на вида на взаимодействието и на посоката на комуникационните потоци е извършено въз
основа на действащите нормативни актове и на резултатите от попълнените въпросници от
служители на НОИ. Подробна информация за конкретните нормативни разпоредби,
систематизирани по държавни институции, с които НОИ си взаимодейства, характера на
взаимодействието и описанието на комуникационните потоци се съдържа в Приложение № 11
Таблица за взаимодействието на НОИ с други държавни институции.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Министерството на
здравеопазването
НОИ и МЗ си взаимодействат във връзка с регистрирането и отчитането на професионалните
болести. Това взаимодействие се реализира чрез следните конкретни дейности:

■ предоставяне на информация за професионалните болести от НОИ на МЗ от поддържаната в
института информационна система за професионалните болести. Това взаимодействие е
регламентирано в чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране,
потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (НРСРПООПБ);

■ определяне на периодичността, вида и обема на информацията за професионалните болести.
Това става съвместно от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната
политика, председателя на Националния статистически институт и от управителя на НОИ.
Взаимодействието е регламентирано в чл. 15, ал. 2 от НРСРПООПБ.
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Предоставянето на информацията за професионалните болести от НОИ на МЗ се осъществява
от Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” на НОИ, като
информационният поток тече от НОИ към МЗ.

■ осъществяване на контрол по изпълнението на НРСРПООПБ. Това взаимодействие е
регламентирано в § 5 от Преходните и Заключителните разпоредби на наредбата.
Осъществяването на контрола по Наредбата за реда за съобщаване, регистриране,
потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести се осъществява на
териториално ниво от поделенията на НОИ.

■ утвърждаване на образци на бланки за: експертно решение за професионална болест на
ТЕЛК и НЕЛК; бързо известие; протокол за проучване на професионална болест;
регистрационна карта за призната професионална болест и производствена характеристика.
Това се извършва от министъра на здравеопазването съвместно с министъра на труда и
социалната политика и управителя на НОИ и е регламентирано в § 6 от Преходните и
Заключителните разпоредби на наредбата.
Звеното, което подпомага управителя на НОИ при утвърждаване образците на бланки е
дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в ЦУ НОИ.
Нормативно установеното изискване за утвърждаване на образци на документи съвместно от
няколко органа на власт – от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната
политика и управителя на НОИ създава затруднения.
Предлагаме утвърждаването на образци на документи да се осъществява от един орган след
съгласуването му с останалите заинтересовани органи на власт. По този начин има само един
оправомощен орган, а съгласуването осигурява участието на другите заинтересовани страни.
Предвид обстоятелството, че НОИ е основно отговорната институция по отношение
регистрирането и отчитането на професионалните болести, утвърждаването на образците на
документи следва да става от управителя на НОИ след съгласуване министъра на
здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
НОИ и МЗ си взаимодействат във връзка с утвърждаването на образец на болничен лист при
временна неработоспособност. Образецът се утвърждава съвместно от управителя на НОИ и от
министъра на здравеопазването. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 6, ал. 2 от
Наредбата за медицинската експертиза.
Звената, които си взаимодействат във връзка с временната неработоспособност са Дирекция
„Осигуряване и краткосрочни плащания” на НОИ и дирекция „Медицински дейности” на МЗ.
Нормативно установеното изискване за утвърждаване на образци на документи съвместно от
два органа на власт – от министъра на здравеопазването и управителя на НОИ създава
затруднения.
Предлагаме утвърждаването на образци на документи да се извършва от управителя на НОИ
след съгласуване с министъра на здравеопазването. По този начин има само един оправомощен
орган, а съгласуването осигурява участието на другата заинтересована страна.
НОИ и МЗ си взаимодействат във връзка с осъществяване на контрола върху медицинската
експертиза. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 110, ал. 1 от Закона за здравето и в чл.
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69 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Звената, които си взаимодействат във връзка с осъществяване на контрола върху медицинската
експертиза са териториалните поделения на НОИ и Дирекция „Медицински дейности” на МЗ.
Налице е осъществяване на контрол върху медицинската експертиза от много на брой органи и
структури – Националния съвет по медицинска експертиза, министъра на здравеопазването,
министъра на труда и социалната политика, НЗОК, НОИ, регионалните съвети по чл. 111 от
Закона за здравето и от регионалните здравни инспекции. Липсва диференциране на
отговорностите на отделните структури, което е предпоставка за дублиране на функции.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Регионалните здравни
инспекции
НОИ и РЗИ си взаимодействат във връзка с осъществяване контрола на медицинската
експертиза. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 110 от Закона за здравето и се
проявява в следните конкретни действия:

■ съвместно участие в регионалния съвет (създаден със заповед на директора на РЗИ) на
–
–
–
–
–

представители на РЗИ, на ТП на НОИ и на РЗОК. Регионалният съвет:
осъществява контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната
неработоспособност;
извършва и служебни проверки на не по-малко от 2 на сто от издадените на територията на
съответната област решения за временна неработоспособност и експертни решения по чл.
103, ал. 3 от Закона за здравето, избрани по случаен признак;
анализира и контролира дейностите по експертиза на временната неработоспособност,
осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК;
извършва проверка за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за
временна неработоспособност от лекуващите лекари и ТЕЛК;
при установяване на нарушение при издаване на експертните решения за временна
неработоспособност уведомява писмено висшестоящия орган по експертиза на
работоспособността и заинтересованите лица и организации (освидетелстваните,
осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК).

Това взаимодействие чрез участие в регионалните съвети е регламентирано в чл. 111 от Закона
за здравето.
В рамките на регионалните съвети по чл. 111 от Закона за здравето си взаимодействат експерти
на ТП на НОИ и експерти от дирекция „Медицински дейности” на РЗИ.

■ осъществяване на методическа помощ и контрол по медицинската експертиза на всички
лечебни заведения на територията на района. Експертите към РЗИ, ТП на НОИ, РЗОК и към
РКМЕ:
– правят проверки по създадената организация на работа и кадровото състояние на ЛКК, по
качеството на медицинската експертиза, осъществявана от лекуващите лекари, ЛКК и
ДЕЛК/ТЕЛК, и по воденето на медицинската документация;
– съставят констативни протоколи за резултатите от проверките в 4 екземпляра: за
ръководителя на лечебното заведение и за директорите на РЗИ, на ТП на НОИ и на РЗОК;
– дават задължителни предписания и следят изпълнението им;
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–
–

съвместно организират и провеждат мероприятия за повишаване квалификацията на
лекарите от района по проблемите на медицинската експертиза;
докладват на директорите на РЗИ, на директорите на ТП на НОИ и на РЗОК жалби във
връзка с медицинската експертиза и предлагат мерки за отстраняване на причините, които
ги пораждат.

Това взаимодействие е регламентирано в чл. 70, ал. 1 от Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки
на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ).
При осъществяването на методическа помощ и контрол по медицинската експертиза си
взаимодействат експерти на ТП на НОИ и експерти от дирекция „Медицински дейности” на
РЗИ.
Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от Националния съвет по
медицинска експертиза, от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната
политика, НЗОК, НОИ, регионалните съвети по чл. 111 от ЗЗ и от регионалните здравни
инспекции. В тази връзка могат да се направят следните изводи:

■ контролът се осъществява от много органи;
■ няма диференциране на сферите на компетентност, като този проблем не се преодолява и на
подзаконово ниво;

■ РЗИ и НОИ осъществяват контрол от една страна самостоятелно, от друга – съвместно в
рамките на регионалния съвет;

■ НОИ чрез експертите си самостоятелно осъществява контрол по медицинската експертиза
на всички лечебни заведения на територията на района: правят проверки по качеството на
медицинската експертиза, осъществявана от лекуващите лекари, ЛКК и ДЕЛК/ТЕЛК, и по
воденето на медицинската документация; съставят констативни протоколи за резултатите от
проверките; дават задължителни предписания и следят изпълнението им;

■ НОИ чрез представителите си в регионалния съвет осъществява: контрол върху актовете,
издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност; проверка за
спазване на изискванията и реда при издаване на решения за временна неработоспособност
от лекуващите лекари и ТЕЛК; при установяване на нарушение при издаване на
експертните решения за временна неработоспособност уведомява писмено висшестоящия
орган по експертиза на работоспособността и заинтересованите лица и организации
(освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК).
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за здравето регионалните здравни инспекции осъществяват на
територията на съответната област дейности по планиране, организиране, ръководство и
контрол на медицинската експертиза. Наказателните постановления за издаден болничен лист
в нарушение на нормативно установените изисквания също се издават от директора на РЗИ. По
отношение на ръководителя на ТП на НОИ липсва възможност за издаване на наказателно
постановление по Закона за здравето. Предлагаме контролът да се съсредоточи в РЗИ, а ТП на
НОИ да участва в контрола само чрез регионалните съвети.

■ осъществяване на методическа помощ и контрол по работата и отчетността с болничните
листове на всички лечебни заведения на територията на района, като лекарите, експерти по
експертиза на временната неработоспособност към ТП на НОИ, съвместно с колегите си от
съответната компетентна структура към МЗ при необходимост издават методически

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

62

Раздел Анализ на функциите и дейностите на Националния осигурителен институт и на взаимоотношенията с други държавни
институции
Под‐раздел Анализ на вертикалните и хоризонталните нива на разпределение на функциите между отделните звена в НОИ и
другите държавни институции

указания относно дейността по издаване на болнични листове и тяхната отчетност, които са
задължителни за всички лекари (лекари по дентална медицина) и ЛКК. Това
взаимодействие е регламентирано в чл. 41, ал. 1, т. 1 от Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за
работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност.

■ обмен на информация в следните случаи:
–

за съставите на ЛКК (постоянните и резервните членове), които се определят със заповед
на директора на РЗИ. Копие от заповедта се изпраща на съответните лечебни заведения, на
ТЕЛК, на съответната РКМЕ, на съответното териториално поделение на Националния
осигурителен институт (ТП на НОИ). Това взаимодействие е регламентирано в чл. 7, ал. 3
от ПУОРОМЕРКМЕ.

При обмена на информация за съставите на ЛКК си взаимодействат РЗИ и териториалните
поделения на НОИ.
–

1.
2.

3.

4.

за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица. Съгласно чл. 108, ал. 1 и 2 от Закона за
здравето дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за
освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от регионални картотеки на
медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на РЗИ. Обменът на
информация за освидетелстваните лица включва следните дейности:
РКМЕ уведомява писмено ТП на НОИ за неявилите се за преосвидетелстване пенсионери,
редовно призовани с обратна разписка (чл. 41, ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ).
РКМЕ по постоянния адрес на лицето изпраща на ТП на НОИ първия екземпляр от
експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК, след като е проверила, че всички страни са
уведомени и срокът за обжалване е изтекъл (чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ).
РКМЕ са длъжни да предоставят медицинските експертни досиета за служебно ползване
при поискване от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и
социалната политика, НОИ и неговите териториални поделения, НЕЛК, съдебните органи,
прокуратурата и органите на МВР (чл. 60, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ).
РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се
съхранява от него, и в пенсионната му преписка, която се съхранява в НОИ, в случаите на
изгубено медицинско експертно досие (чл. 56, ал. 6 от ПУОРОМЕРКМЕ).

При обмена на здравна информация си взаимодействат РКМЕ, които са структурни звена на
РЗИ и ТП на НОИ.
–

за издадените наказателни постановления при осъществявания от РЗИ контрол. Препис от
наказателното постановление, издадено за следните нарушения – издаден болничен лист в
нарушение на нормативно установените изисквания, за неизпълнение заповед на директора
на РЗИ за създаване на ЛКК и за практикуване неконвенционални методи за въздействие
върху индивидуалното здраве, се изпраща на висшестоящия орган по експертиза на
работоспособността, на регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от
органите за експертиза на временната неработоспособност, на заинтересованите от
експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и Националния осигурителен
институт) и на РЗОК. Този обмен на информация е установен в чл. 230, ал. 2 от Закона за
здравето.

При обмена на информация за издадените наказателни постановления при осъществявания от
РЗИ контрол си взаимодействат РЗИ и териториалните поделения на НОИ.
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Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Териториалните
експертни лекарски комисии/ Националната експертна лекарска комисия
НОИ и ТЕЛК/НЕЛК си взаимодействат във връзка с експертизата на работоспособността при
професионална болест. Това взаимодействие се изразява в следните конкретни дейности:

■ проучване на професионалната болест от НОИ при съмнение за професионална болест и
представяне на подготвените документи на медицинските експертни органи. Това
взаимодействие е регламентирано в чл. 62, ал. 1 от КСО и чл. 57, ал. 1 от Наредбата за
медицинската експертиза;

■ искане на допълнителна информация от страна на ТЕЛК/НЕЛК от ТП на НОИ когато има
непълноти в проучването на ТП на НОИ. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 73,
ал. 1, т. 4 от Наредбата за медицинската експертиза;

■ изпращане на екземпляр от експертното решение и попълнената регистрационна карта за
призната професионална болест. Експертните решения се издават от ТЕЛК/НЕЛК, които
попълват и регистрационните карти. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 60, ал. 1
от Наредбата за медицинската експертиза.
Експертното решение за освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална
болест се изготвя в 5 екземпляра – по един за териториалното поделение на НОИ, който се
прилага към досието по чл. 59, ал. 1 КСО, за РКМЕ, който се прилага към медицинското досие
на лицето, за Националния център по здравна информация (НЦЗИ), за осигурителя и за
осигуреното лице, на които се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка (чл. 9, ал. 1
от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на
професионалните болести).
Регистрационната карта за призната професионална болест се изготвя в 3 екземпляра – по един
за териториалното поделение на НОИ, за съответната регионална здравна инспекция и за
дирекция „Инспекция по труда” (чл. 9, ал. 3 от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране,
потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести).
Звената, които си взаимодействат във връзка с експертизата на работоспособността при
професионална болест са териториалните поделения на НОИ и ТЕЛК/НЕЛК.
Съгласно чл. 60, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза регистрационната карта за
призната професионална болест се изготвя в 4 екземпляра за: НОИ, съответната регионална
здравна инспекция, Националния център по обществено здраве и анализи и областната
инспекция по труда. Видно от разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от Наредбата за реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
регистрационната карта за призната професионална болест се изготвя в 3 екземпляра – по един
за териториалното поделение на НОИ, за съответната регионална здравна инспекция и за
дирекция „Инспекция по труда”. Несъответствието следва да бъде отстранено.
НОИ и ТЕЛК/НЕЛК си взаимодействат във връзка с експертизата на работоспособността при
трудова злополука. При трудова злополука ТЕЛК/НЕЛК се произнасят по причинната връзка
въз основа на разпореждане на ТП на НОИ за приемане или неприемане на злополуката за
трудова или заместващо го съдебно решение. Това взаимодействие е регламентирано в чл.73,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за медицинската експертиза.
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НОИ и ТЕЛК си взаимодействат във връзка с работата на органите на медицинската
експертиза. Това взаимодействие се изразява във:

■ включване към състава на ТЕЛК на лекар - представител на съответното ТП на НОИ (чл. 11,
ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ).
Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ гласи, че в състава на ТЕЛК се включват не
по-малко от трима лекари на пълен работен ден, единият от които е председател. Към състава
задължително се включва и лекар – представител на съответното ТП на НОИ.
Разпоредбата е в противоречие със Закона за здравето след отмяната на чл. 105, ал. 3, в сила от
1.01.2012 г., която изискваше в състава на всяка ТЕЛК задължително да се включва лекар представител на съответното ТП на НОИ, определен със заповед на ръководителя на
съответното териториално поделение.
При сега действащото законодателство участието на НОИ следва да се ограничи само до
специализираните състави на НЕЛК. Съгласно чл. 106, ал. 2 от Закона за здравето в
специализираните състави на НЕЛК задължително се включва лекар – представител на НОИ,
определен със заповед на управителя на НОИ.
Звената, които си взаимодействат във връзка с работата на органите на медицинската
експертиза са териториалните поделения на НОИ и ТЕЛК/НЕЛК.

■ включване в специализираните състави на НЕЛК задължително на лекар - представител на
НОИ (чл. 106, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 19, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ);

■ съвместно провеждане на мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от
района по проблемите на медицинската експертиза от председателя на ДЕЛК/ТЕЛК,
експертите по медицинската експертиза към РЗИ, към РКМЕ и към ТП на НОИ (чл. 39, ал.
1, т. 9 и чл. 70, ал. 1, т. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ);

■ предоставяне годишните отчети за работата на ДЕЛК/ТЕЛК на ТП на НОИ (чл. 39, ал. 1, т.
11 от ПУОРОМЕРКМЕ);

■ изпращане на експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК на ТП на НОИ (чл. 41, ал. 1 от
Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експерт ПУОРОМЕРКМЕ);

■ участие на лекарите – представители на НОИ заедно с председателите на специализираните
състави в обсъждането от експертен съвет в НЕЛК на спорните в клинико-експертно
отношение случаи (чл. 48, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ);

■ изпращане от НЕЛК на решението на освидетелстваното лице на ТП на НОИ (чл. 52 от
ПУОРОМЕРКМЕ);

■ участие в провеждане на общ колегиум на главните експерти по медицинската експертиза
към РЗИ, към РКМЕ и към ТП на НОИ заедно с председателите на ДЕЛК и ТЕЛК в за
анализ на допуснатите пропуски и грешки при извършване на медицинската експертиза (чл.
62, т. 6 от ПУОРОМЕРКМЕ);

■ изпращане на експертното решение в случаите на обжалване на решенията на органите на
медицинската експертиза на ТП на НОИ. НЕЛК информира ТП на НОИ за нейни обжалвани
решения пред Административния съд – София-град. (чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от
ПУОРОМЕРКМЕ);
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Участието във взаимодействието при работата на органите на медицинската експертиза се
осъществява от лекарите – представители на съответното ТП на НОИ.
НОИ и ТЕЛК/НЕЛК си взаимодействат във връзка с установяване на трайно намалена
работоспособност. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК по отношение на всички
освидетелствани и преосвидетелствани лица, които работят и на които е установена трайно
намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, се изпраща до ТП на НОИ. Това
взаимодействие е регламентирано в чл. 1, ал. 6 от Наредбата за трудоустрояване.
Медицинската комисия на териториалното поделение на НОИ разглежда експертните решения
с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност Комисията потвърждава
или обжалва експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Видно от чл. 103, ал. 4 от Закона за здравето експертизата на вида и степента на увреждане,
степента на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се извършва от
ТЕЛК и НЕЛК. Съгласно чл. 106, ал. 1 от Закона за здравето в съставите на ТЕЛК и НЕЛК
работят лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.
В нормативната уредба липсват специфични критерии при определяне на председателя и
членовете на медицинската комисия с оглед изискванията, на които трябва да отговарят.
Съгласно КДА за тях се изисква магистърска степен на образование и 5 години професионален
опит. За сравнение, съгласно чл. 106, ал. 1 от Закона за здравето в съставите на ТЕЛК и НЕЛК
работят лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.
С оглед вменените на медицинската комисия функции по контрол считаме, че следва да се
въведат релевантни изисквания към състава на комисията.
Председателят на медицинската комисия подава жалба срещу решенията на органите на
медицинската експертиза в случай, че медицинската комисия реши, че експертните решения на
ТЕЛК и НЕЛК са неправилно издадени (чл. 98, ал. 6 КСО).
Съгласно разпоредбата на чл. 10в, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
„експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК се обжалват, ако няма единодушие между членовете на
медицинската комисия за потвърждаване на експертното решение или когато комисията реши,
че те са издадени неправилно или незаконосъобразно.” Наредбата разширява компетентността
на медицинската комисия в противоречие с разпоредбите в кодекса. Недопустимо е подзаконов
нормативен акт да предвижда нещо различно от установеното в КСО. Освен това комисията не
би следвало да се произнася по законосъобразност на експертното решение.
Създаването на медицинските комисии по чл. 98 КСО е продиктувано от необходимостта от
засилване контрола върху медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност.
Търсени са варианти за ограничаване на осигурителните плащания при допуснати нарушения
при издаването на решенията на ТЕЛК.
Проблемът обаче продължава да съществува – експертизата на работоспособността се
организира и ръководи от органи извън прякото ръководство на НОИ. Съгласно разпоредбата
на чл. 105, ал. 1 от Закона за здравето ТЕЛК се откриват и закриват от директорите на РЗИ
съгласувано с министъра на здравеопазването, като са структурни звена на лечебните
заведения, към които са открити. Трудовите договори с председателите и членовете на ТЕЛК
се сключват, изменят и прекратяват от ръководителите на лечебните заведения, към които са
създадени, като по отношение на председателя назначаването е по предложение на директора
на РЗИ. ТЕЛК се фокусират върху медицинския проблем, като липсва каквато и да е
обвързаност дейността на ТЕЛК с бюджета на НОИ, от който се осигуряват плащанията въз
основа на техните решения.
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С цел преодоляване на проблема предлагаме ТЕЛК да преминат под ръководството на НОИ,
като медицинските комисии по чл. 98 КСО престанат да съществуват.
ТЕЛК следва да са структурни звена на НОИ, в съответните ТП на НОИ, като
правоотношенията с председателя и членовете се сключват, изменят и прекратяват от
управителя на НОИ. За да се улеснят пациентите и извършването на медицински изследвания
ТЕЛК може да продължат да работят на територията на лечебното заведение срещу
заплащането на наем.
Финансирането на дейността на ТЕЛК следва да се осъществява чрез бюджета на НОИ, като се
извършат необходимите корекции по бюджета на Министерството на здравеопазването.
Финансирането на високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични
изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по
искане на ТЕЛК съгласно чл. 107, ал. 2 от Закона за здравето ще се финансират от НЗОК в
рамките на годишния й бюджет.
ТЕЛК като структурни звена от системата на НОИ ще могат да осъществяват контрол и върху
експертизата на временната неработоспособност в процедурата по обжалване на болничните
листове. Предлагаме при допускани системни нарушения от лекари и ЛКК да се отнема
възможността тези лекари да издават болнични листове.
Предложението е в контекста на установената по дейност 1.3 добри европейски практики:

■ Социално осигурителният институт на Полша извършва медицински прегледи и издава
разрешения за целите на предоставяне на право на социално-осигурителни обезщетения,
дължими от СОИ; отменя разрешения за издаване на медицински удостоверения за
временна неработоспособност в случаи на нарушения;

■ Социално-осигурителния съвет на Естония удостоверява трайна неработоспособност на
лицата чрез извършване на медицински прегледи;

■ Чешката социално осигурителна администрация извършва оценка за постоянна и временна
неработоспособност;

■ в Словения извършването на оценка за постоянна и временна неработоспособност се
извършва от комисия за медицинска експертиза, която се намира в състава на Институт за
пенсии и осигуряване за инвалидност.
След като експертизата на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се
извършва от ТЕЛК и НЕЛК, т.е касае се за един и същи вид дейност, НЕЛК също би следвало
да премине в системата на НОИ, като юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
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Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Министерството на труда
и социалната политика
НОИ и МТСП си взаимодействат във връзка с обмена на информация относно трудовите
злополуки и професионалните болести. Общото задължение е регламентирано в чл. 8, ал. 1 от
Закона за инспектиране на труда и чл. 2 и чл. 14 от Наредбата за формата, съдържанието, реда
и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда. Наред с тези
общи разпоредби са предвидени две конкретни дейности за обмен на информация във връзка с:

■ професионалните болести съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
Периодичността, видът и обемът на информацията се определят съвместно от министъра на
здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, председателя на
Националния статистически институт и от управителя на НОИ;

■ трудовите злополуки съгласно чл. 19 от Наредбата за установяване, разследване,
регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Периодичността, видът и обемът на
информацията се определят съвместно от министъра на труда и социалната политика, от
управителя на НОИ и от председателя на НСИ.
Звената, които си взаимодействат във връзка с обмен на информация за регистрираните
трудови злополуки и професионални болести са дирекция „Информационни системи и
моделиране на бизнес процеси” в НОИ и Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и
условия на труд” в МТСП, като посоката на информационните потоци е еднопосочна от НОИ
към МТСП. Йерархичното място на взаимодействащите си звена и в двете институции е на
централно ниво.
НОИ и МТСП си взаимодействат във връзка с установяване наличието на критериите за
представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. По
искане на министъра на труда и социалната политика управителят на НОИ предоставя
информация за броя на заетите лица във всяка икономическа дейност, определена с код до
втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния
статистически институт. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 9, ал. 2 от Наредбата за
определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на
организациите на работниците и служителите и на работодателите.
Звената, които си взаимодействат във връзка с обмен на информация за броя на заетите лица
във всяка икономическа дейност, са дирекция „Информационни системи и моделиране на
бизнес процеси” в НОИ и Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на
труд” в МТСП, като посоката на информационните потоци е еднопосочна от НОИ към МТСП.
Представители на НОИ и МТСП участват в дейността на комисията по категоризиране на
труда при пенсиониране, която включва и представители на НАП. Комисията се произнася по
предложения за допълнение на списъците на професиите и длъжностите към Инструкция № 13
от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. Това
взаимодействие е регламентирано в чл. 7 от Инструкцията.
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Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Агенцията за социално
подпомагане
НОИ и АСП си взаимодействат във връзка с обмен на информация, необходима за
осъществяване функциите на АСП по предоставяне на социални помощи и социални услуги.
Общото задължение за обмен на информация е регламентирано в чл. 6, ал. 2 от Закона за
социално подпомагане. За изпълнение на функциите по предоставяне на социални помощи и
социални услуги дирекциите „Социално подпомагане” задължително изискват по служебен
път необходимата им информация от териториалните структури на НОИ, които са длъжни да я
предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.
Наред с тази обща разпоредба за взаимодействието между двете институции при обмен на
информация, е предвидена конкретна дейност за обмен на информация във връзка с отпускане
на месечни помощи за дете до завършване на средно образование. ТП на НОИ предоставя по
служебен ред информация на дирекция „Социално подпомагане” за размера на пенсията за 12
календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация от пенсионер (чл.
17, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца).
Звената, които си взаимодействат при обмена на информация са ТП на НОИ и дирекциите
„Социално подпомагане” на АСП. Взаимодействащите си звена действат на териториален
принцип, като следва да се отбележи, че ТП на НОИ са 28, а дирекциите „Социално
подпомагане” на АСП са 147.
При обмена на информация посоката на информационните потоци е еднопосочна от НОИ към
АСП.
Между НОИ и АСП са сключени две споразумения за взаимодействие:.

■ Съгласно Споразумение за предоставяне на ежемесечна информация от НОИ към АСП,
относно размера на изплатените парични обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване, сключено на 02.04.2007 г. НОИ се задължава да предоставя на АСП обобщена
информация за лицата, получили от ТП на НОИ парични обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване. Информацията се предоставя ежемесечно по
електронен път на текстови файл, подписан с универсален електронен подпис, и на
магнитен носител, за което се подписва протокол;

■ Съгласно Споразумение за предоставяне на информация от НОИ към АСП, относно размера
на изплатените парични обезщетения за безработица, сключено на 17.12.2008 г.) НОИ се
задължава да предоставя на АСП информация за лицата, получили от НОИ парични
обезщетения за безработица. Информацията се предоставя ежемесечно по електронен път
на текстови файл, подписан задължително с универсален електронен подпис.
В подписаните споразумения не е регламентирано между кои звена в структурата на двете
институции се обменя регламентираната в Споразуменията информация. В по-старото
споразумение е предвидено информацията да се предоставя и на магнитен носител и за това да
се подписва протокол, което ненужно усложнява обмена на информация.
Предлагаме взаимодействието между двете институции да бъде регламентирано в едно
споразумение, в което да се конкретизират звената, които ще осъществяват обмена на
информация и се предвиди обмен на информация само по електронен път.
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Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта
НОИ и АЗ си взаимодействат във връзка с обмен на информация по повод обезщетения на
безработни лица, което включва:

■ ежемесечно предоставяне от АЗ на НОИ на информацията, необходима за отпускане,
изплащане, спиране, прекратяване или изменяне на обезщетенията за безработица (чл. 54з,
ал. 1 КСО).
Въз основа на постигната договореност АЗ предоставя ежеседмично информация за броя на
регистрираните безработни лица. От друга страна към лицата, които подават заявление за
получаване на парично обезщетение за безработица в НОИ има изискване да представят
документ за регистрация като безработен в АЗ. С цел подобряване на обслужването предлагаме
информацията, съществуваща в създадените бази данни на АЗ да се ползва директно от НОИ
без да съществува задължение за представяне на документ на хартиен носител.

■ ежемесечно предоставяне от АЗ на НОИ на информация за решенията за прекратяване и
възстановяване на регистрацията като безработен ( чл. 54д, ал. 2 КСО и чл. 21, ал. 3 от
Закона за насърчаване на заетостта);

■ подаване на уведомления от АЗ до НОИ при прекратяване на регистрацията на
получаващите обезщетения по чл. 1, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 94 от 18 май 2010 г.
безработни съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и
мисии и съпруги/съпрузи на военнослужещите, които са ги последвали при преместването
им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си
правоотношения (чл. 5, ал. 1 от ПМС № 94/2010 г.);

■ ежемесечно предоставяне от НОИ на АЗ на информация за издадените разпореждания за
отпуснати, прекратени, възобновени, възстановени парични обезщетения за безработица,
периода за изплащане на обезщетенията на лицата, информация за работодатели (чл. 54з, ал.
2 КСО).
Регулярният обмен на информация между дирекциите „Бюро по труда” с ТП на НОИ се
организира, координира и контролира от дирекции „Регионална служба по заетостта”.
Териториалният обхват на териториалните звена на двете институции е различен. НОИ има 28
ТП, докато АЗ има 98 Дирекции „Бюро по труда” и 9 Дирекции „Регионална служба по
заетостта”.
НОИ и АЗ си взаимодействат във връзка с предоставяне на еднократна парична сума за
започване на стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги вместо парично
обезщетение за безработица, като:

■ участват съвместно в комисиите, които разглеждат бизнес проекти. Комисиите включват
двама представители на компетентната дирекция „Бюро по труда” и един представител на
компетентното ТП на НОИ (чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта). Това е нетипична за НОИ дейност и нейните представители не
трябва да участват в състава на комисиите;

■ НОИ предоставя на АЗ заверени копия от разпорежданията за отпускане на парични
обезщетения за безработица и справки за изплатените до момента обезщетения във връзка с
издаването на решения от директорите на ДБТ за одобряване или неодобряване на бизнес
проекти (чл. 41, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта).
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Това изискване следва да отпадне, тъй като тази информация се съдържа в данните,
обменяни по силата на чл. 54з, ал. 2 КСО.
Звената, които си взаимодействат във връзка с участието в комисии за разглеждане на бизнес –
проекти, са съответната компетентна дирекция „Бюро по труда” в АЗ и компетентното ТП на
НОИ.
НОИ и АЗ си взаимодействат във връзка с предстоящи масови уволнения на работници и
служители. АЗ изпраща на НОИ копия на подадените уведомления от работодатели в
дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) относно предвижданите масови уволнения по чл. 130а от
Кодекса на труда (чл. 24, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта).
Информацията относно уведомленията за предстоящи масови уволнения се предоставя
ежемесечно от АЗ на НОИ на централно ниво.
Между НОИ и АЗ има подписани 2 споразумения:

■ Споразумението за сътрудничество при обмен на информация между НОИ и АЗ от месец
декември 2008 г. урежда обмена на информация относно регистрираните безработни лица;

■ Споразумението за предоставяне на информация от АЗ на НОИ от месец юли 2009 г. урежда
обмена на информация за предстоящи масови уволнения на работници и служители.
В подписаните споразумения не е регламентирано между кои звена в структурата на двете
институции се обменя регламентираната в споразуменията информация. Предлагаме
взаимодействието между двете институции да бъде регламентирано в едно споразумение, в
което да се конкретизират звената, които ще осъществяват обмена на информация.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда”
НОИ и ИА ГИТ си взаимодействат чрез обмен на информация във връзка с преустановяване
дейността на работодател. НОИ предоставя (след извършване на проверка в информационната
си система и регистри) на съответната дирекция „Инспекция по труда” информация на хартиен
и/или на електронен носител за това, дали към датата на подаване на заявлението за
прекратяване на трудовия договор на основание прекратяване дейността на работодателя (чл.
327, ал. 1, т. 10 КТ) са изплащани обезщетения по подадени от осигурителя заявления,
болнични листове и декларации. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 327, ал. 2 КТ и
доразвито в Наредба № РД –07 –8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл.
327, ал. 2 от Кодекса на труда.
НОИ и ИА ГИТ си взаимодействат при разследване на трудови злополуки. В случаите на
откриване на производството по разследване на смъртна трудова злополука, злополука,
причинила увреждане на повече от 3-ма работещи, както и злополука, за която има основание
да се предполага, че ще доведе до инвалидност, като членове на комисията за разследване на
злополуката (определена със заповед от ръководителя на ТП на НОИ) се включват и
представители на ИА ГИТ (чл. 58, ал. 1 КСО и чл. 8, ал. 2 от Наредбата за установяване,
разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки).
НОИ и ИА ГИТ си взаимодействат чрез съвместно участие в комисиите за проучване при
професионални заболявания (болести). Комисията се определя от ръководителя на ТП на НОИ
и включва представител на НОИ – председател; специалист по трудова медицина;
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представител на дирекция „Областна инспекция по труда”; представител на осигурителя и
представител на работниците и служителите от комитета или групата по условия на труд (чл. 6,
ал. 4 от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане
на професионалните болести).
НОИ и ИА ГИТ си взаимодействат във връзка с предоставяне на информация от
документалния масив на НОИ. При поискване НОИ предоставя информация на ИА ГИТ от
разплащателните ведомости на осигурители, които са прекратили дейността си без
правоприемник, както и от документите, въз основа на които се установява осигурителен стаж
и доход на лицата, които са работили в организациите по § 12 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл. 37 от
Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости
на прекратени осигурители без правоприемник).
Звената, които си взаимодействат по повод цитираните по-горе дейности са ТП на НОИ и
дирекции „Инспекция на труда”, които са териториални звена на ГИТ.
Териториалният обхват на звената на двете институции не е идентичен. ИА „ГИТ” има 21
териториални звена – Дирекции „Инспекция по труда”, докато НОИ има 28 ТП. ИА „ГИТ” (за
разлика от НОИ) няма териториални звена в Кюстендил, Силистра, Видин, Перник, Разград,
Смолян, Ямбол.
НОИ предоставя информация на ИА ГИТ от регистрите си и документалния архив дори на
хартиен носител. След анализ на честотата на заявките за предоставяне на информация може
да се прецени да се предостави достъп до базата данни на НОИ.
За целите на съвместните действия по превантивен и текущ контрол върху спазване на
осигурителното и трудовото законодателство, осигурителните приходи и разходи е сключено
споразумение между НОИ, НАП и ИА ГИТ. Тристранното споразумение визира съвместни
проверки и обмен на информация.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Агенцията за хората с
увреждания
НОИ и АХУ си взаимодействат във връзка с обмен на информация относно хората с
увреждания. За водене и поддържане на информационна база данни (на електронен носител) за
хората с трайни увреждания АХУ събира два пъти годишно информация за лицата с трайни
увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии за инвалидност от НОИ. НОИ е
задължен да предостави информацията в 30-дневен срок от поискването й от АХУ (чл. 9, ал. 3
от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 1, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на хората с увреждания).
Звената, които си взаимодействат са на централно ниво – Дирекция „Информационни системи
и моделиране на бизнес процеси” на НОИ и дирекция „Административно-правно, финансово и
информационно обслужване” на АХУ, като информационният поток тече от НОИ към АХУ.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Министерството на
финансите
НОИ и МФ си взаимодействат по повод бюджета на държавното обществено осигуряване чрез
следните конкретни дейности:
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■ МФ след приемането на макроикономическата рамка на държавния бюджет предоставя на
НОИ необходимите показатели за съставяне на проекта на бюджета на държавното
обществено осигуряване (чл. 19, ал. 2 КСО);

■ при временен недостиг на средства във фондовете за покриване на неотложни осигурителни
плащания могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет с
разрешение на министъра на финансите по предложение на управителя на НОИ, както и
заеми от фондове със социално предназначение до размера на техните резерви с разрешение
на министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика по предложение
на Надзорния съвет на НОИ (чл. 27 от КСО).
Звената, които си взаимодействат във връзка с бюджета на ДОО са дирекция „Бюджет” на МФ
и дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” на НОИ.
НОИ и МФ си взаимодействат във връзка с осигурителните вноски и осигурителния доход:

■ съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите за
сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване,
„Учителския пенсионен фонд”, здравното осигуряване, допълнителното задължително
пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите” и данък по ЗДДФЛ. се определят с наредба, издадена от министъра на
финансите съгласувано с управителя на НОИ. Това взаимодействие е регламентирано в чл.
5, ал. 6 КСО;

■ справката за окончателният размер на месечния осигурителен доход в годишната данъчна
декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждава от
министъра на финансите и управителя на НОИ. Това взаимодействие е регламентирано в чл.
6, ал. 14 КСО.
Звената, които си взаимодействат във връзка със съгласуването на издаваната от министъра на
финансите наредба и справката декларация за окончателния размер на месечния осигурителен
доход са на централно ниво – дирекция „Пенсии”, респективно дирекция „Осигуряване и
краткосрочни плащания” на НОИ и дирекция „Данъчна политика на МФ.
НОИ и МФ си взаимодействат във връзка с издаване на разрешение за отсрочване или
разсрочване на задължения за задължителни осигурителни вноски общо в размер над 300 000
лв. или ако се иска отсрочване или разсрочване за повече от две години от датата на издаване
на разрешението; разрешението за разсрочване на вземанията за задължителни осигурителни
вноски се издава от министъра на финансите след получаване на писмено съгласие от
Надзорния съвет на НОИ (чл. 184, ал. 1, т. 3 ДОПК).
НОИ и МФ си взаимодействат във връзка с дейността на операторите на ваучери за храна.
Контролът върху дейността на операторите се осъществява от органите на НАП и контролните
органи на НОИ. Когато съответният компетентен орган установи, че не са налице изискванията
или установи нарушения на наредбата, уведомява незабавно за това министъра на финансите.
Това взаимодействието е регламентирано в чл. 21, ал. 2 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Наредба № 7 контролът върху дейността на
операторите се осъществява от органите на НАП и контролните органи на НОИ.
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Видно от разпоредбата на чл. 278, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
актовете за установяване на нарушенията, сред които и тези във връзка с предоставянето на
ваучери, се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице.
В тази връзка предлагаме контролът да се реализира единствено от НАП, а не от контролните
органи на НОИ, за които това е нетипична дейност извън обхвата на контрола по спазване на
осигурителното законодателство.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Националната агенция за
приходите
Извършването на съвместна контролно- ревизионна дейност е регламентирано като общо
задължение в чл. 108, ал. 2 КСО и чл. 26, ал. 1 от Закона за НАП. Конкретните взаимодействия
между НОИ и НАП са във връзка с:

■ контрола върху вноските във фонда за гарантираните вземания на работниците и
служителите при несъстоятелност на работодателя, който се осъществява от НАП по
отношение на внасянето и от НОИ по отношение на изплащането (чл. 21, ал. 1 от Закона за
гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя);

■ съставянето на актове за установяване на нарушения по чл. 31 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя от
контролните органи на НОИ или органите по приходите на НАП съобразно техните
правомощия (чл. 32, ал. 1 от ЗГВРСНР);

■ задължително извършването на ревизии от органа по приходите на НАП и ТП на НОИ при
прекратяването на дейността на осигурителна каса съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за
осигурителните каси;

■ контрола по изпълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за обществено осигуряване
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и Наредба № Н
от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение
данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и
самоосигуряващите се лица.

на
–8
на
от

Звената, които си взаимодействат във връзка с контролната дейност са ТП на НОИ и ТД на
НАП, като взаимодействието се осъществява на териториален принцип. Необходимо е да се
отбележи, че ТП на НОИ са 28, а ТД на НАП – 6.
За целите на съвместните действия по превантивен и текущ контрол върху спазване на
осигурителното и трудовото законодателство, осигурителните приходи и разходи на 29.09.2010
г. е сключено тристранно споразумение между НОИ, НАП и ИА ГИТ. Тристранното
споразумение визира съвместни проверки и обмен на информация.
НОИ и НАП си взаимодействат във връзка с обмен на информация, необходима за
осъществяваната от тях дейност. Общото задължение за осъществяване на текущия обмен на
информация е регламентирано в чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите.
Конкретни дейности са регламентирани в КСО и подзаконови нормативни актове:

■ НОИ извършва регистрация на осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на
данните в регистъра и базите данни на НАП (чл. 5, ал. 3 от КСО);
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■ НАП предоставя на НОИ данните за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО,
Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително
пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите”, за дните в осигуряване и облагаемия доход по ЗДДФЛ, за приходите от
осигурителни вноски, данните от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда и
данните за открити и закрити банкови сметки на осигурителите и самоосигуряващите се
лица (чл. 5, ал. 8 от КСО);

■ Изпълнителният директор на НАП изготвя и представя в Министерството на труда и
социалната политика и в надзорния съвет на НОИ информация за размера на събраните
социалноосигурителни вноски, тенденциите и предприетите мерки за тяхната събираемост
на шестмесечие ( чл. 5, ал. 13 от КСО);

■ НОИ подава на НАП данни за лицата, които са пенсионери от ДОО, получаващи парични
обезщетения за безработица, получаващи обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Това взаимодействие е
регламентирано в чл. 3, ал. 8 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Звената в НАП, които осъществяват текущия обмен на информация не могат да бъдат
идентифицирани поради това, че Правилникът за организацията на дейността на НАП не е
публично достъпен. Такива звена не са посочени и в подписаното споразумение за обмен на
информация.
Между НОИ и НАП има двустранно споразумение от 07.07.2009 г. за съвместна работа при
използване на информационната система на НОИ за обработване на информация по
събирането и администрирането на задължителните осигурителни вноски, с което се осигурява
достъп на служители на НАП до модули от информационната система на НОИ.
Съгласно чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите редът за осигуряване на
текущия обмен на информация между НАП и НОИ следва да се определя с инструкция,
издавана от изпълнителния директор на НАП и ръководителя на НОИ. Тази инструкция е в
сила от 7.07.2009 г. и с нея се определя вида информация, която се обменя, формата и
структурата на информацията, сроковете и начина на обмен на информация.
Съгласно чл. 5, ал. 8 КСО редът за предоставяне на информацията относно данните за
осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, Учителския пенсионен фонд, здравното
осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и служителите”, дните в осигуряване и облагаемия
доход по ЗДДФЛ, за приходите от осигурителни вноски се определя с инструкция, издадена
съвместно от управителя на НОИ и изпълнителния директор на НАП. Наличието на такава
инструкция не е установено.
НОИ и НАП си взаимодействат във връзка със събирането и разпределението на
задължителните осигурителни вноски. НАП прехвърля в съответните сметки на ДОО в НОИ до
края на всеки работен ден постъпилите в НАП задължителни осигурителни вноски за ДОО, за
Учителския пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
Това взаимодействие е регламентирано в чл. 179, ал. 1 ДОПК и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда
за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и служителите"
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НОИ и НАП си взаимодействат във връзка с издаване на разрешение за отсрочване или
разсрочване на задължения:

■ териториалният директор на НАП издава разрешение за отсрочване или разсрочване на
вземания за задължителни осигурителни вноски до 10 000 лв. след получаване на писмено
съгласие от ръководителя на компетентното ТП на НОИ, а за разсрочване на вземания от 10
001 до 100 000 лв. – от управителя на НОИ (чл. 184, ал. 1, т. 1 ДОПК);

■ изпълнителният директор на НАП издава разрешение за отсрочване или разсрочване на
задължения за данъци, с изключение на акциз или задължителни осигурителни вноски общо
в размер от 100 001 до 300 000 лв. или ако се иска отсрочване или разсрочване за срок до
две години от датата на издаване на разрешението; разрешението за разсрочване на
вземанията за задължителни осигурителни вноски се издава след получаване на писмено
съгласие от Надзорния съвет на НОИ ( чл. 184, ал. 1, т. 2 ДОПК).
НОИ и НАП си взаимодействат във връзка с принудително изпълнение на публични вземания.
НАП предприема принудително изпълнение въз основа на разпореждане за събиране на суми
по акт за начет, издаден от органите на НОИ, независимо дали е обжалван (чл. 209, ал. 1, т. 7
ДОПК).
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Комисията за финансов
надзор
НОИ и КФН чрез заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор” си
взаимодействат като си обменят информация в областта на допълнителното пенсионно
осигуряване. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията
за финансов надзор.
Звената, които се взаимодействат във връзка със задължението за обмен на информация са
Дирекция „Пенсии” в централното управление на НОИ и Дирекция „Регулаторни режими на
осигурителния надзор” в КФН.
Йерархичното място на взаимодействащите си звена в двете институции е на централно ниво.
Взаимодействие между
статистически институт

Националния

осигурителен

институт

и

Националния

НОИ и НСИ си взаимодействат във връзка с обмен на информация, необходима за
осъществяване функциите и на двете институции. Общото задължение за обмен на
информация е регламентирано в чл. 33, ал. 6 КСО, чл. 20, ал. 6 и чл. 24 от Закона за
статистиката.
Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” в НОИ е орган на статистиката по смисъла на
чл. 3, ал. 3 от Закона за статистиката.
Звената, които се взаимодействат във връзка с общото задължение за обмен на информация са
Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процесите” в НОИ и Дирекция
„Разпространение на статистически продукти и услуги от НСИ” в НСИ.
Във връзка с общото задължение за обмен на информация, посоката на информационните
потоци е в зависимост от предназначението на информацията. Когато информацията е свързана
с осъществяване функциите на НОИ, посоката е от НСИ към НОИ, а когато е предназначена за
изследвания, включени в Националната статистическа програма, посоката от НОИ към НСИ.
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Наред с общите разпоредби за взаимодействието между двете институции при обмен на
информация, са предвидени две конкретни дейности за обмен на информация във връзка с:

■ трудовите злополуки – съгласно чл.19 от Наредбата за установяване, разследване,
регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
Звената, които се взаимодействат във връзка с обмен на информация за трудовите злополуки са
Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процесите” в НОИ и отдел
„Статистика на труда” в Дирекция „Бизнес статистика” и отдел „Статистика на
здравеопазването и правосъдието” в Дирекция „Демографска и социална статистика" в НСИ.

■ професионалните болести – съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
Звената, които се взаимодействат във връзка с обмен на информация за професионалните
болести са същите като при обмена на информация за трудовите злополуки.
По отношение на информацията за трудовите злополуки и за професионалните болести,
посоката на информационните потоци е еднопосочна от НОИ към НСИ.
Взаимодействие
вписванията

между

Националния

осигурителен

институт

и

Агенцията

по

НОИ и АВ си взаимодействат във връзка с обмен на данни, съдържащи се в регистър
БУЛСТАТ и регистъра на осигурителите, чрез следните конкретни дейности:

■ служебно вписване в регистър БУЛСТАТ на данни за лицата, подлежащи на вписване в
регистъра от АВ по искане на НОИ (чл. 24, ал. 1 от ЗРБУЛСТАТ);

■ безплатен достъп на АВ до регистъра на осигурителите (чл. 29, ал. 2, т. 3 от ЗРБУЛСТАТ);
■ автоматизирано подаване на информация от АВ до НОИ за вписаните в регистър БУЛСТАТ
данни (чл. 33, ал. 1 от ЗРБУЛСТАТ);

■ предоставяне от НОИ на АВ безплатна информация за прекратяването и възобновяването на
дейността на лицата, подлежащи на вписване в регистъра (чл. 33, ал. 3 от ЗРБУЛСТАТ);
– При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, НОИ уведомява
службите по вписванията. Това взаимодействие е регламентирано в чл. 33, ал. 3 от
ЗРБУЛСТАТ).
Редът и начинът на взаимодействие на регистър БУЛСТАТ с информационните системи на
НОИ са уредени с Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с
други регистри и информационни системи и за достъпа до данни.
Звената, които се взаимодействат във връзка с обмена на данни между регистрите и
информационни системи са Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес
процесите” в НОИ и Дирекция „Информационно обслужване и технологии” в АВ. Потокът на
информационните потоци е двупосочен.
Йерархичното място на взаимодействащите си по отношение на обмена на данни звена и в
двете институции е в техните централни управления.
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Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Министерството на
вътрешните работи
Органите на МВР оказват съдействие на контролните органи на НОИ при изпълнение на
правомощията им да изискват и изземват от физическите и юридическите лица оригиналните
документи на прекратени осигурители без правоприемник, въз основа на които се установява
осигурителен стаж и доход (чл. 108, ал. 8 КСО).
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
НОИ и МРРБ си взаимодействат във връзка с обмен на информация, включваща всички данни
от ЕСГРАОН, необходима за осъществяване на функциите и правомощията на НОИ (чл. 33, ал.
6 от КСО).
Звената, които си взаимодействат при обмена на данните са Дирекция „Информационни
системи и моделиране на бизнес процеси” на НОИ и Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване” на МРРБ.
Между НОИ и МРРБ има подписано споразумение от 20.03.2007 г., с което се определя редът
за осигуряване на текущия обмен на информация от Национална база данни „Население” и
регистрите, поддържани от НОИ.
ГД „ГРАО” предоставя ежеседмично информация от Националната база данни „Население”.
При установяване на несъответствие в личните данни на гражданите, НОИ информира ГД
„ГРАО” за уточняване и коригиране на данните.
Обменът на информация се извършва по електронен път, като потокът от информация е
двупосочен.
След като обменът на информация се осъществява ежеседмично, на НОИ би следвало да се
осигури пряк достъп до Национална база данни „Население”.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и съдебните органи
НОИ и съдебните органи си взаимодействат във връзка с обмен на информация, необходима за
осъществяване функциите на съда по предоставяне на правна помощ и функциите на съдебния
изпълнител:
органът, който ръководи процесуалните действия по наказателни, граждански и
административни дела взема решение за предоставяне на правна помощ, като може да поиска
информация от органите на НОИ ( чл. 20, ал. 3 от Закона за правната помощ).

■ съдебният изпълнител има право на достъп до информация в поделенията на НОИ за
изясняване доходите на длъжника (чл. 431, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс);

■ съдебният изпълнител изисква от поделенията на НОИ необходимата за проучване на
доходите и имущественото състояние на длъжника в случаите на изплащане на присъдена
издръжка от държавата (чл. 9, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от
държавата на присъдена издръжка).
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Звената, които взаимодействат с други институции във връзка с искане за предоставяне на
информация са дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” и
териториалните поделения на НОИ.
Информацията, която е необходима на съдебните органи тече еднопосочно от НОИ към съда
или съдебния изпълнител. Необходимо е да се отбележи, че информацията се предоставя при
поискване.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и общините
НОИ и общините си взаимодействат във връзка с обмен на информация относно:

■ починалите лица. Информацията се представя в ТП на НОИ до 5-о число на всеки месец,
като се посочват трите имена, единният граждански номер, датата на смъртта и номерът и
датата на акта за смърт (чл. 96 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).
Звената, които си взаимодействат във връзка с обмен на информация за починалите лица са
службите по гражданско състояние към общините и ТП на НОИ.

■ броя на правоимащите лица по общини във връзка с предоставяне на средства за
компенсиране стойността на издадените абонаментни карти с ценови облекчения. НОИ
предоставя информация за лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от КСО,
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 (чл. 36, ал. 3 от Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни
актове за определени категории пътници).
Звената, които си взаимодействат във връзка с обмен на информация относно правоимащи
лица, на които се издават абонаментни карти с ценови облекчения за автомобилния транспорт
са ТП на НОИ и звената в общинските администрации с функции във връзка с общинските и
областните транспортни схеми.
Звената си взаимодействат на териториално ниво.
Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Държавна агенция
„Национална сигурност”
Взаимодействието между двете институции
информационните регистри на НОИ към ДАНС.

включва

обмен

на

информация

от

Взаимодействието се осъществява на централно ниво между Дирекция „Информационни
системи и моделиране на безнес процеси” на НОИ и Дирекция „Координация и
информационно-аналитична дейност на ДАНС”.
Взаимодействие между Националния
здравноосигурителна каса

осигурителен

институт

и

Националната

НЗОК взаимодейства с НОИ по линия на обмена на данни и информация за прилагането на
регламентите за координация на системите за социална сигурност. Взаимодействие с НОИ се
осъществява и във връзка с информационното осигуряване дейността на НЗОК и
усъвършенстването на Интегрираната информационна система на НЗОК. Дейностите за
поддръжката на съществуващия приложен софтуер включват прoверка на здравната
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
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осигуреност на задължително здравноосигурените лица към текуща дата по интернет връзка
със сървъра на НОИ (приложение AskNOI), както и прoверка на пенсионния статус и здравната
осигуреност на тези лица към текуща дата по защитена интернет връзка със сървъра на НОИ
(приложение EZOK).

2.2.2.3

Обобщение на взаимодействието на НОИ с други държавни институции

Видове държавни институции, с които НОИ си взаимодейства
НОИ си взаимодейства с държавни институции от централна администрация
изпълнителната власт, така и с органи на съдебната власт и с общинските администрации.

на

На ниво министерства, взаимодействието е с трите министерства, които имат отношение към
основните области на политиката, с които е ангажиран НОИ – МФ, МТСП и МЗ.
Доколкото политиката за държавното обществено осигуряване е част от социалната политика в
широкия смисъл на това понятие, естествено е, че НОИ си взаимодейства с най-много
институции, които са в системата на МТСП – АЗ, АСП, АХУ и ИА „ГИТ”.
Значението на медицинската експертиза за част от социалните плащания, които извършва
НОИ, е причината за взаимодействията с институции в системата на МЗ – РЗИ, ТЕЛК/НЕЛК.
Видове взаимодействия
Видовете взаимодействия на НОИ с други държавни институции могат да се систематизират в
две основни групи:

■ съвместни дейности.
Тези дейности се изразяват в съвместно осъществяване на контрол ( напр. осъществяването на
контрола на медицинската експертиза, съвместната контролно-ревизионна дейност на НОИ и
НАП ), в участие в колективни органи(напр. комисиите за разследване на трудовите злополуки,
регионалните съвети по чл.111 от Закона за здравето) и в съвместно определяне на правила (в
случаите, когато нормативен акт предвижда съвместно издаване на наредби, инструкции или
утвърждаване на образци на документи).

■ обмен на информация.
В тази група се включва обменът на информация, която е необходима за осигуряване
изпълнението както на функциите на НОИ, така и на функциите на тези институции. С такъв
характер е взаимодействието с РЗИ, ТЕЛК/НЕЛК, АЗ, АСП, НСИ, ДАНС и НЗОК.
При взаимодействието на НОИ с други институции преобладава обменът на информация – в
63% от хипотезите става въпрос за предоставяне или получаване на информация. Това
определено налага извода, че подобряването на взаимодействието между институциите е
немислимо без използването на съвременни информационни технологии вкл. и чрез
електронна комуникация с електронен подпис.
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Ниво, на което се извършва взаимодействието
Фигура 7: Ниво, на което се извършва взаимодействието
Ниво, на което се извършва взаимодействието

централно ниво
37%

териториално ниво
63%

Видно от графиката, преобладаващият брой взаимодействия с други институции се
осъществяват на териториално ниво – между ТП на НОИ и съответните териториални
поделения на другата институция. Взаимодействието на териториално ниво е усложнено в
случаите, когато броя и териториалния обхват на ТП на НОИ е различен от този на
териториалните поделения на институцията, с която се комуникира. Най-комплицирана е
ситуацията при АСП, където дирекциите „Социално подпомагане” са 147 т.е. едно ТП на НОИ
трябва да взаимодейства със съответния брой дирекции на АСП на неговата територия, както и
при АЗ, която има 98 Дирекции „Бюро по труда” и 9 Дирекции „Регионална служба по
заетостта”.
Взаимодействието на централно ниво е преди всичко с министерствата – МТСП, МФ и МЗ,
както и с НСИ, ДАНС и АВ.
Посока на комуникационните потоци
При прегледа на нормативните актове, свързани с взаимодействие на НОИ с други институции
са установени 52 хипотези, свързани с обмен на информация. Посоката на комуникационните
потоци е представена на следващата графика:
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Фигура 8: Посока на комуникационните потоци
Посока на комуникационните потоци

двупосочно
10%

от НОИ към друга
институция
46%

от друга
институция към
НОИ
44%

Най-голям брой хипотези, предвиждащи постъпване на информация от други институции към
НОИ има при взаимоотношенията между НОИ, РЗИ, ТЕЛК/НЕЛК. Предвид многобройните и
усложнени комуникации, единственото ефективно решение е изграждането на единна
информационна система, която да осигурява достъп на всички органи, имащи отношение към
медицинската експертиза.
Тъй като има интензивен обмен на информация между НОИ и АСП, както и между НОИ и АЗ,
с цел улесняване на обмена на информация може да се предостави взаимно отдалечен достъп
до базите данни на НОИ,АЗ и АСП, а предоставянето на данни чрез справки през интернет да
се извършва с ползване на универсален електронен подпис.
С оглед ежеседмичното предоставяне на информация от ГД „ГРАО” на НОИ, по добре би било
НОИ да има пряк достъп до Националната база данни „Население”.
Споразумения за сътрудничество
От НОИ са предоставени 9 споразумения и 2 инструкции, които регламентират
сътрудничеството на НОИ с други държавни институции, взаимодействието с които е
изследвано . Най-много – по 2 поразумения има с Агенцията по заетостта и с Агенцията по
социално подпомагане, като с останалите държавни институции има по 1 споразумение.
Единственото тристранно споразумение е между НОИ, НАП и ИА „ГИТ” относно съвместните
действия по превантивен и текущ контрол върху спазване на осигурителното и трудовото
законодателство, осигурителните приходи и разходи.
Представените споразумения нямат единна структура. Повечето от тях не съдържат ясни
правила за органите, които осъществяват общото и оперативното ръководство на
взаимодействието, както и наименованията на звената от двете институции, които изпълняват
поетите ангажименти. Последното е особено важно, когато има разлика в броя и
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териториалния обхват на териториалните поделения на НОИ и на поделенията на
институцията, с която се взаимодейства.
Би следвало взаимодействието с една и съща институция да бъде предмет на едно, а не на
няколко споразумения, каквато практика се констатира при споразуменията между НОИ и АЗ
и НОИ и АСП.
Таблица 13: Проблеми и предложения за подобрение
Проблем

Въздействие върху
взаимодействието на НОИ с други
институции

Предложения за подобрение

РЗИ и НОИ осъществяват контрол от
една страна самостоятелно, от друга
– съвместно в рамките на
регионалния съвет

Риск от неефективност поради
възможност от дублиране на функции

Контролът да се съсредоточи в
РЗИ, а ТП на НОИ да участва в
контрола само чрез регионалните
съвети

Несъответствие между чл. 60, ал. 3
от Наредбата за медицинската
експертиза и чл. . 9, ал. 3 от
Наредбата за реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване,
обжалване и отчитане на
професионалните болести

Неяснота за правилото, което трябва
да се спазва

Отстраняване на противоречието

Противоречие между законовата и
подзаконовата уредба за състава на
ТЕЛК

Неяснота за правилото, което трябва
да се спазва

Привеждане на чл. 11, ал. 1 от
ПУОРОМЕРКМЕ със Закона за
здравето

Липса на специфични изисквания за
председтеля и членовете на МК към
ТП

Риск за дейността поради ниска
квалификация

Да се въведат релевантни
изисквания към състава на
комисията

Противоречие между КСО и
Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж относно
случаите, в които медицинската
комисия подава жалба срещу
решенията на органите на
медицинската експертиза

Риск за законосъобразността на
дейността

Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж да се приведе
в съответствие с КСО

Липса на каквато и да е обвързаност
на дейността на ТЕЛК с бюджета на
НОИ, от който се осигуряват
плащанията въз основа на техните
решения

Неефективност на експертизата на
трайната и временната
работспособност поради финансовата
незаинтересованост на ТЕЛК за
коректността и недопускането на
злоупотреби при експертизата и
освидетелстването на трайната
неработоспособност

Преминаване на ТЕЛК и НЕЛК към
Националния осигурителен
институт

Участие на представител на ТП НОИ
в комисиите към АЗ, които
разглеждат бизнес-проекти за
получаване на еднократно парично
обезщетение

Риск от неефективно разходване на
ресурси за изпълнение на нетипични
дейности

Отпадане участието на
представител на ТП НОИ в
комисиите, които разглеждат
бизнес-проекти

Изискване към лицата, които подават
заявление за получаване на парично
обезщетение за безработица в НОИ
да представят документ за
регистрация като безработен в АЗ

Неефективно използване на
обменяната между НОИ и АЗ
информация и затрудняване на
клиентите

Информацията, съществуваща в
създадените бази данни на АЗ да
се ползва директно от НОИ без да
съществува задължение за
представяне на документ на
хартиен носител
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Проблем

Въздействие върху
взаимодействието на НОИ с други
институции

Предложения за подобрение

Предоставяне от НОИ на АЗ
заверени копия от разпорежданията
за отпускане на парични обезщетения
за безработица и справки за
изплатените до момента
обезщетения във връзка с
издаването на решения от
директорите на ДБТ за одобряване
или неодобряване на бизнес проекти

Ненужно повторно искане на
информация на хартиен носител

Това изискване следва да отпадне,
тъй като тази информация се
съдържа в данните, обменяни по
силата на чл. 54з, ал. 2 КСО.

Осъществяване на контрол върху
дейността на операторите на ваучери
за храна, съвместно с НАП

Риск от неефективно разходване на
ресурси за изпълнение на нетипични
дейности

Контролът да се упражнява само
от НАП

Ежеседмично предоставяне на
информация от Националната база
данни „Население” от ГД „ГРАО” на
НОИ

Риск от неефективно протичане на
процесите

Да се осигури на НОИ пряк достъп
до Националната база данни
„Население”

Липса на унифицирана структура на
споразуменията за сътрудничество

Риск за ефективността на
взаимодействието поради отсъствието
на общи стандарти

Разработване и прилагане на
унифицирана структура на
споразуменията за сътрудничество

Наличие на няколко споразумения за
сътрудничество с една и съща
държавна институция

Риск за ефективността на
взаимодействието поради
несъгласуваност между отделните
споразумения

Цялостно уреждане
взаимодействието с една
институция в едно споразумение
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3

Обобщение на силните страни,
проблемите и извеждане на препоръки

3.1

По отношение областите на политика, за които отговаря
НОИ

3.1.1
Силни страни
■ ясна нормативна уредба на ангажиментите на всички институции в областта на съставянето,
разходването и отчитането на бюджета на ДОО;

■ предметно разграничение на контролните функции на НОИ и НАП.
3.1.2
Проблеми
■ отпускане и изплащане на пенсии, несвързани с трудовата дейност.
3.1.3
Препоръки
■ закриване на Фонд „Пенсии, несвързани с трудовата дейност” и поемане на плащанията от
програмите по бюджета на МТСП.

3.2

По отношение правомощията/функциите на управителя и на
ръководителите на ТП НОИ

3.2.1
Силни страни
■ като цяло областите на политика са обезпечени с предвидените в КСО и ПОДНОИ
правомощия/функции на управителя и на ръководителите на ТП на НОИ;

■ типологията на правомощията на управителя на НОИ го характеризира като орган, който
изпълнява политиката по ДОО;

■ типологията на правомощията на ръководителя на ТП на НОИ го характеризира като
контролен орган.

3.2.2
Проблеми
■ липса в КСО на правомощие на ръководителите на ТП да издават заповеди за извършване
на ревизии и проверки в осигурителите;

■ липса на публичност на процедурите за контрол по законодателството;
■ наличие на нетипично правомощие на ръководителя на ТП по Закона за насърчаване на
заетостта;

■ липса в ПОДНОИ на съществени правомощия на ръководителя на ТП, предвидени в КСО.
3.2.3
Препоръки
■ регламентиране в КСО на правомощието на ръководителите на ТП да издават заповеди за
извършване на ревизии и проверки на осигурителите;
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■ публикуване на Инструкцията за контрола по разходите на държавното обществено
осигуряване и реализирането на административно-наказателната отговорност на Интернет
страница та на НОИ;

■ отмяна на чл.47 от Закона за насърчаване на заетостта;
■ допълване на ПОДНОИ с правомощията на ръководителите на ТП, предвидени в КСО.

3.3

По отношение релевантността на функциите на основните
вътрешни звена на НОИ

3.3.1
Силни страни
■ функциите на дирекциите в ЦУ осигуряват всички основни области от общите и специални
правомощия на управителя;

■ за всяка една от областите на правомощията на управителя като ръководител на НОИ, с
изключение на областта „законосъобразност на дейността”, има по една основно отговорна
дирекция в ЦУ;

■ функциите на дирекциите/отделите в ОА ТП НОИ осигуряват всички основни области от
общите правомощия на ръководителите на ТП;

■ за всяка една от областите на общите правомощия на ръководителите на ТП НОИ, има по
една основно отговорна дирекция/отдел в ТП;

■ всички дирекции в СА на ЦУ имат основно методически и координиращи функции, с
изключение на две функции на Дирекция „Европейски регламенти и международни
договори”;

■ всички дирекции/отдели в ТП изпълняват функции от оперативен характер.
3.3.2
Проблеми
■ Дирекция „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване” изпълнява много и
разнородни функции;

■ несъобразяване на част от функциите на Дирекция „Сигурност” в ЦУ с актуалната законова
уредба;

■ неосигуреност на извършването на финансови ревизии и проверки, принудителното
събиране на вземанията на ДОО и реализирането на административно-наказателната
отговорност по КСО с аналитични, методически и координиращи функции на нито една от
дирекциите в СА на ЦУ;

■ неяснота за основно отговорните дирекция в ЦУ по отношение на публичността на
дейността и бизнес процесите;

■ изпълняване на оперативни функции от Дирекция „Европейски регламенти и международни
договори” в ЦУ;

■ организационно разделяне на функциите по осигурителните плащания по националното
законодателство от тези по европейското законодателство и по международни договори;

■ съществени непълноти в КСО относно контрола върху осигурителното законодателство;
■ неяснота за основно отговорната дирекция по отношение на бизнес процесите;
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Раздел Обобщение на силните страни, проблемите и извеждане на препоръки
Под‐раздел По отношение релевантността на функциите на основните вътрешни звена на НОИ

■ отчетността на ръководителя на ТП пред управителя на НОИ не е осигурена с функции на
нито едно основно звено в ТП;

■ неосигурени правомощия от специалната компетентност на ръководителите на ТП;
■ липса на изрични правомощия на ръководителите на ТП по определяне на целите и
управление на риска в ТП;

■ много основни звена в ТП с функции в областта на контрола;
■ много звена в ТП с функции, свързани със запори и принудително изпълнение;
■ форматът на функционални характеристика не позволява да бъдат ясно идентифицирани
функциите на основните звена в ТП НОИ.

3.3.3
Препоръки
■ функциите по инвестиционната, стопанската дейност и обществените поръчки да се
изпълняват от отделна дирекция в ОА;

■ съобразяване функциите на Дирекция „Сигурност” в ПОДНОИ със Закона за защита при
бедствия;

■ предвиждане на методически и координиращи функции на дирекции от СА в ЦУ, по
отношение извършването на финансови ревизии и проверки, принудителното събиране на
вземанията на ДОО и реализирането на административно-наказателната отговорност по
КСО;

■ ясно определяне на дирекциите в ЦУ, които да са основно отговорни за публичността на
дейността на НОИ и за бизнес процесите;

■ деконцентриране в ТП на оперативните функции, изпълнявани от Дирекция „Европейски
регламенти и международни договори”;

■ закриване на Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” и прехвърляне
на методическите й функции по регламенти и международни договори към Дирекция
„Пенсии” и Дирекция „ Осигуряване и краткосрочни плащания”;

■ усъвършенстване на Глава седма „Контрол” в КСО;
■ допълване функционалните характеристики на дирекциите/отделите в ТП с оглед
осигуряването на всички правомощия/функции на ръководителите на ТП;

■ допълване правомощията на ръководителите на ТП с такива по определяне на целите и
управлението на риска в ТП;

■ определяне на подробни правила за разграничаване на контролните функции на звената в
ТП;

■ определяне на подробни правила за синхронизиране на функциите на звената в ТП, които
имат функции във връзка със запори и принудително изпълнение;

■ разработване на нов формат на функционални характеристики.
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Раздел Обобщение на силните страни, проблемите и извеждане на препоръки
Под‐раздел По отношение осигуреността на функциите на основните вътрешни звена на НОИ с функции на техните съставни звена

3.4

По отношение осигуреността на функциите на основните
вътрешни звена на НОИ с функции на техните съставни звена

3.4.1
Силни страни
■ от функционалните характеристики на основните звена може да се направи извод за
разпределението на функциите между съставните звена;

■ при Дирекция „Правна” и Дирекция „Обществени комуникации и международно
сътрудничество” има пълно и точно съвпадение спрямо определените в ПОДНОИ функции
на дирекциите и съдържанието на функциите на отделите в тях.

3.4.2
Проблеми
■ в почти всички дирекции от ЦУ има функции, изпълнението на които не е осигурено с
функции на съставните им звена;

■ има случаи на неправилно ситуиране на функции, които се изпълняват от звена с друг по
характер предмет на дейност.

3.4.3
Препоръки
■ всички неосигурени функции на дирекции да се конкретизират на ниво вътрешни съставни
звена;

■ неправилно организационно разположените функции да се преместят в структурни звена, в
дейността на които попадат.

3.5

По отношение на взаимодействието между ЦУ и ТП НОИ

3.5.1
Силни страни
■ преобладаващата част от звената в ЦУ НОИ И ТП, които си взаимодействат, са
организационно в едно и също вертикално ниво;

■ при взаимодействието между ЦУ и ТП НОИ превес имат двупосочните комуникации.
3.5.2
Проблеми
■ многобройни взаимодействия между звената от ЦУ и звената от ТП;
■ липса на разпоредби в ПОДНОИ за организацията на дейността в частта за координацията и
комуникацията между вътрешните звена на НОИ.

3.5.3
Препоръки
■ въвеждане на Интранет мрежа;
■ използване на уеб базирана информационна система за УЧР;
■ централизиране на функциите по управление на човешките ресурси, счетоводство и
стопанските дейности в ЦУ НОИ;

■ създаване на нова Глава в ПОДНОИ за организацията на работата в НОИ.
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Раздел Обобщение на силните страни, проблемите и извеждане на препоръки
Под‐раздел По отношение взаимодействието на НОИ с други държавни институции

3.6

По отношение взаимодействието на НОИ с други държавни
институции

3.6.1
Силни страни
■ с незначителни изключения, представители на НОИ участват в управителни съвети и
постоянно действащи консултативни органи, чиито функции са пряко свързани с дейността
на НОИ;

■ в преобладаващия брой от случаите, нивото на представителството на НОИ в
институционализираните форми на взаимодействие с други държавни институции е
правилно определено.

3.6.2
Проблеми
■ неподходящо ниво

на представителство на НОИ в Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете и в Националния съвет за закрила на детето с
дейността на НОИ;

■ контрол върху медицинската експертиза от една страна самостоятелно от РЗИ и НОИ и от
друга страна съвместно чрез регионалните съвети към РЗИ;

■ противоречия между КСО и подзаконови нормативни актове;
■ липса на специфични изисквания към председателя и членовете на медицинските комисии
към ТП, които да гарантират качество на изпълняваните от тях функции;

■ липса на каквато и да е обвързаност на дейността на ТЕЛК с бюджета на НОИ, от който се
осигуряват плащанията въз основа на техните решения

■ ангажиране на представители на ТП НОИ в комисиите към АЗ, които разглеждат бизнеспроекти за получаване на еднократно парично обезщетение;

■ изискване към лицата, които подават заявление за получаване на парично обезщетение за
безработица в НОИ да представят документ, съдържащ данни, които се обменят между
НОИ и АЗ;

■ изискване за предоставяне от НОИ на АЗ на заверени копия с информация, която се обменя
между двете институции;

■ осъществяване на контрол върху дейността на операторите на ваучери за храна, съвместно с
НАП;

■ липса на унифицирана структура на споразуменията за сътрудничество;
■ наличие на няколко споразумения за сътрудничество с една и съща държавна институция;
3.6.3
Препоръки
■ участие на служители на НОИ като негови представители в Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете и в Националния съвет за закрила на детето;

■ прецизиране функциите на регионалните съвети към РЗИ и съсредоточаване на контролните
функции върху медицинската експертиза в РЗИ;

■ привеждане на подзаконовите нормативни актове в съответствие с КСО;
■ преминаване на ТЕЛК/НЕЛК под ръководството на НОИ;
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Раздел Обобщение на силните страни, проблемите и извеждане на препоръки
Под‐раздел По отношение взаимодействието на НОИ с други държавни институции

■ регламентиране на възможност при системни нарушения за лишаване от право за издаване
на болничен лист;

■ въвеждане на релевантни изисквания към състава на медицинските комисии към ТП НОИ;
■ отпадане участието на представители на ТП НОИ в комисиите към АЗ, които разглеждат
бизнес-проекти;

■ информацията, съществуваща в създадените бази данни на АЗ за регистрираните
безработни да се ползва директно от НОИ без задължение за лицето да представя документ
на хартиен носител;

■ отпадане на изисквани заверени копия за информация, която се обменя между НОИ и АЗ;
■ отпадане на осъществявания от НОИ контрол върху дейността на операторите на ваучери за
храна;

■ с цел улесняване на обмена на информация може да се предостави отдалечен достъп до
базата данни на НОИ, а предоставянето на данни чрез справки през интернет да се извършва
с ползване на универсален електронен подпис;

■ изграждане на единна информационна система, която да осигурява достъп на всички
органи, имащи отношение към медицинската експертиза;

■ на НОИ трябва да се осигури достъп до Националната база данни „Население”, поддържана
в МРРБ, регистрите на АЗ, регистър БУЛСТАТ, поддържан в Агенцията по вписванията;

■ разработване и прилагане на унифицирана структура на споразуменията за сътрудничество.
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