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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 № МС-06/07.06.2012 г. между
Министерски 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
НОИ

Национален осигурителен институт

ЗБДОО

Закон за бюджета на ДОО

ДОО

Държавно обществено осигуряване

КБДОО

Консолидиран бюджет на ДОО

КСО

Кодекс за социално осигуряване

ЗВИВП

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

ЗВВ

Закон за ветераните от войните

ЗДБЦБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗНЗ

Закон за насърчаване на заетостта

НИИПОПДОО
Д “ФСД”

Дирекция “Финансово-счетоводна дейност”

Д „АПП”

Дирекция „Анализ планиране и прогнозиране”

Дирекция “ЕРМД”

Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”

МАСО

Международна асоциация по социално осигуряване

НС

Народно събрание

МС

Министерски съвет

МТСП

Министерство на труда и социалната политика
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МФ

Министерство на финансите

НАП

Национална агенция за приходите

НСИ

Национален статистически институт

ЦБ

Републикански бюджет

СУСО

Столично управление „Социално осигуряване

РУСО

Районно управление “Социално осигуряване”

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ТП

Териториално поделение

СОД

Социално осигурителен доход

ФГВРС

Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

УчПФ

Учителски пенсионен фонд

ЦБ

Централен бюджет

ЦУ

Централно управление

АСП

Агенция за социално подпомагане

ДДС

Данък върху добавената стойност

ТЕЛК

Териториална експертна лекарска комисия

НЕЛК

Национална експертна лекарска комисия

ЛКК

Лекарска консултативна комисия

МК

Медицинска комисия
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РЗИ

Регионална здравна инспекция

РКМЕ

Регионалните картотеки на медицинските експертизи

Експерт ЕВН

Експерт експертиза временна неработоспособност

Отдел „КПК”

Отдел „Краткосрочни плащания и контрол”

Сектор “ПОВН”

Сектор „Парични обезщетения за временна неработоспособност”

ПОП

Парични обезщетения и помощи

ПОБ

Парични обезщетения за безработица

ГРАО

Единна система за гражданска регистрация и административно
обслужване на населението

ЛНЧ

Личен номер на чужденец

ДФЗ

Държавен фонд земеделие
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1

Въведение

Настоящият доклад е изготвен от ДЗЗД „КПМГ България, Ню Ай и София Консултинг”
(“Консултантът”) в рамките на под-дейност 3.3. „Преглед на работните процеси и
координацията между институциите при изпълнение на заложените в нормативните актове
задължения” на НОИ на Дейност 3 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 3 на проекта – подобряване на управлението,
изпълнението и резултатите в дейността на Националния осигурителен институт.

1.1

Цели

Прегледът на работните процеси представлява систематизиране на информация и анализ на
съществуващите начини и правила на работа и взаимодействие за ефективното и ефикасно
изпълнение на заложените функции.
Целите на прегледа на работните процеси в НОИ и координацията между институциите при
изпълнение на заложените в нормативните актове задължения включват:

■ идентифициране на възможности (процеси, технически средства и др.) за оптимизиране на
взаимодействието със заинтересованите страни (клиенти, изпълнители и др.);

■ подобряване координацията между НОИ и НЗОК и с други институции;
■ елиминиране на повтарящи се дейности или опростяване процеса на работа вътре в НОИ;
■ изготвяне на предложения за реда, по който в рамките на НОИ служителите да могат да
идентифицират възникнали от практиката проблеми и спънки и да формулират
предложения за подобрения.

1.2

Източници на информация

При изпълнение на настоящата дейност, Консултантът използва следните документи:

■ нормативни актове и стратегически документи, регламентиращи дейността на НОИ (КСО,
подзаконови нормативни актове към него, Правилник за организацията и дейността на
Националния осигурителен институт, Законите за бюджета на ДОО и Решенията за
приемане на отчетите по изпълнението на бюджета на ДОО, Стратегия по заетостта,
Демографска стратегия на Република България, др.)

■ вътрешни

документи, свързани с изпълнението на
характеристики, наръчници, инструкции, заповеди и др.).

процесите

(функционални

Част от гореспоменатите документи са публично достъпни, а останалите бяха предоставени от
основния екип по проекта от страна на НОИ.
Пълният списък с документи, прегледани и от Консултанта по тази дейност, е представен в
Приложение 1.
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1.3

Методология

За прегледа на работните процеси и координацията между институциите при изпълнение на
заложените в нормативните актове задължения Консултантът разработи методика, която е в
съответствие с Техническото задание по проекта и Техническото предложение на Консултанта.
Методиката е една за НОИ и НОИ. Методиката беше представена и съгласувана с Възложителя
на среща на 30.07.2012 г.
Конкретно, използваните от Консултанта методи включват:

■ Преглед и анализ на документи – нормативни актове, стратегически и вътрешни документи
на НОИ, имащи отношение към процесите, подробно описани в Приложение 1.
Информацията за функциите и дейностите се потвърди в резултат на Дейност 2 Преглед на
функциите и дейностите на структурите за елиминиране на дублиращи се функции,
премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена и др.;

■ Проведени структурирани срещи по процесите с директори на дирекции и ръководители на
отдели от ЦУ на НОИ и началници на отдели на СУСО за потвърждаване на основните
стъпки, време и взаимодействие. В периода 18 юли - 10 Октомври 2012 г. бяха проведени
11 срещи в ЦУ на НОИ и 6 срещи в СУСО.

■ Въпросник – до ръководители и служители до ЦУ на НОИ и СУСО/РУСО – използван
софтуер за автоматизирано попълване и обработване на данните, попълнен от 409 бр.
служители на ръководна длъжност, съгласно Закона за администрацията и 751 бр.
служители на експертна длъжност. Чрез попълнените въпросници се събра информация от
страна на целевите групи (структури/ звена/ служители) относно работните процеси и
процедури, предоставяните услуги, съществуващата практика за идентифициране на
проблеми от страна на служителите, както и предложения за оптимизиране на работните
процеси;

■ Срещи с представители на НОИ за потвърждаване на основните работни процеси и
процесите на взаимодействие с други институции на 10 октомври 2012;

■ Експертна оценка – Консултантът използва експертна оценка при изготвяне на
предложенията за оптимизиране на процесите и определяне на времето за изпълнение,
както и реда, по който в рамките на НОИ служителите да могат да идентифицират
възникнали от практиката проблеми и да формулират предложения за подобрения;
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2

Преглед на работните процеси в НОИ и
координация между институциите

Визуализирането на прегледа на основните работни процеси и тези на взаимодействие и
координация с други институции е осъществено на няколко нива:

■ модел на взаимодействие на НОИ с други институции и заинтересовани страни;
■ верига на добавена стойност на НОИ (всички процеси – стратегически, основни, ресурсни на високо ниво);

■ описание на основните процеси със съответните под-процеси във всеки процес;
■ описание на всеки под-процес от основните процеси с основните стъпки и време за
изпълнение;

■ описание на процесите за взаимодействие и координация с други институции.

2.1

Модел на взаимодействие с други институции и
заинтересовани страни

Моделът на взаимодействие на НОИ с други институции и заинтересовани страни е представен
на Фигура 1 по-долу.
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Фигура 1. Модел на взаимодействие на НОИ с други институции и заинтересовани страни

Институции на публичния сектор

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Народно събрание
Министерски съвет
МТСП
АЗ
АСП

■ ИА „ГИТ”
■ АХУ
■ МФ

НАП
МЗ
РЗИ
ТЕЛК/НЕЛК
ФГВРС
Социалноосигурителни
институции в страни
членки на ЕС и извън
ЕС

Клиенти

Клиенти
Български осигурители,
самоосигуряващи се
лица, осигурени лица

Български осигурители,
самоосигуряващи се
лица, осигурителни каси,
осигурени лица

НОИ
Чуждестранни граждани

Чуждестранни граждани

Заинтересовани страни

■ Социални партньори
■ Граждани,
неправителствени
организации;

Външните институции и другите заинтересовани страни, които си взаимодействат с НОИ, са
важен фактор в осъществяването на работните процеси в НОИ, тъй като те могат да
възпрепятстват постигането на целите на НОИ.
Клиентите на НОИ са обособени в следните групи:
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■ Български осигурители, самоосигуряващи се лица, осигурителните каси, осигурени лица –
те могат да ползват услугите по администриране на ДОО и изплащане на
пенсии/обезщетения/помощи на територията на България или в чужбина, които НОИ
покрива;

■ Чуждестранни граждани, които имат право да ползват услугите по администриране на
ДОО и изплащане на пенсии/обезщетения/помощи на територията на България.
Основните институции, с които НОИ си взаимодейства при изпълнение на заложените в
нормативните актове задължения включват:

■ Народно събрание
■ Министерски съвет
■ Министерство на труда и социалната политика
■ Агенция по заетостта
■ Агенция по социално подпомагане
■ Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
■ Агенцията за хората с увреждания
■ Министерство на финансите
■ Национална агенция за приходите
■ Министерство на здравеопазването
■ Регионалните здравни инспекции
■ Териториалните експертни лекарски комисии/ Националната експертна лекарска комисия
■ Фонд за гарантиране на вземанията на работници и служители
■ Социално-осигурителни институции в страни членки на ЕС и извън ЕС
Другите заинтересовани страни са:

■ Социални партньори - представителни организации на работниците и служителите и на
работодателите, признати съгласно Кодекса на труда;

■ Граждани, неправителствени организации
Пълният списък на клиентите, институциите и другите заинтересовани страни е представен в
Приложение 2.

2.2

Верига на добавена стойност

Веригата на добавена стойност е метод, чрез който графично се представят
взаимоотношенията между отделните функции, като се групират на стратегически, основни и
поддържащи (ресурсни) процеси, които взети заедно добавят стойност за клиентите. Веригата
на добавена стойност спомага да се анализира организацията на процесите в дадена
организация, които трябва да протичат оптимално, за да може са постигат целите. Ако тези
процеси са структурирани и се управляват ефикасно, добавената стойност ще е по-голяма от
разходите за тяхното функциониране.
Стратегическият процес е свързан с:

■ развиване мисията на институцията
■ дефиниране на организационните цели
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■ идентифициране

и управление
организационните цели

на

потенциалните

рискове

за

постигане

на

■ проследяване напредъка по постигане на целите
Основните процеси са наборът от структурирани и свързани дейности, които служат за
удовлетворяване потребностите на клиента (вътрешен, т.е. друг процес, или външен) и за
добавяне на стойност чрез преобразуване на входните елементи в специфичен резултат
(крайните продукти, междинни продукти, информация или ресурси). Основните процеси са
тези, които създават продуктите или услугите на институцията и имат сравнително строга
логическа последователност, както и ясно дефинирано начало и край. Обикновено изходът от
един основен процес е вход за следващия. Фокусът е върху това да се извършват правилните
дейности.
Ресурсните процеси от своя страна осигуряват ресурси за основните процеси. Те протичат
едновременно и непрекъснато, и осигуряват ефикасност (постигане на максимални резултати
от използваните ресурси при осъществяване на дейностите).
На Фигура 2 е представена веригата на добавена стойност на НОИ, която Консултантът е
дефинирал.
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Фигура 2. Верига на добавената стойност на НОИ

Верига на добавената стойност
на НОИ управление
С.1 - Стратегическо

Основни процеси и подпроцеси
О.1 Подготовка,
изпълнение и
отчитане на
бюджета на
ДОО

О.2 Подготовка
на нормативна
рамка в ДОО и
методически
указания

О.3
Администриран
е на пенсии

О.4
Администриран
е на парични
обезщетения и
помощи

О.5
Администриран
е на
безработица

О.6
Администриран
е на трудови
злополуки и
профес.
болести

О.7Администри
ране на
профилактика и
рехабилитация

О.8
Администриран
е на
гарантирани
вземания

O.1.1
Подготовка на
бюджета на
ДОО

O.2.1
Подготовка на
нормативна
рамка в ДОО

O.3.1 Приемане
на документи за
пенсии

О.4.1 Приемане
и обработка на
документи за
парични
обезщетения и
помощи

О.5.1 Приемане
и обработка на
документи за
парични
обезщетения за
безработица

О. 6.1.
Деклариране на
трудови
злополуки

О.7.1.
Приемане и
обработване на
документи за
издаване на
удостоверения

О.8.1.
Приемане на
документи за
отпускане на
гарантирани
вземания

O.1.2
Изпълнение на
бюджета на
ДОО

O.2.2 Подготовка и разпространение на
методически
указания

O.3.2 Отпускане
на пенсии

О.4.2
Определяне на
правото и
изчисляване на
размер

О.5.2
Отпускане,
спиране,
възобновяване,
прекратяване и
възстановяване

О. 6.2.
Регистриране
на трудови
злополуки

О.7.2. Издаване
на
удостоверение

О.8.2. Определяне на размера и издаване на разпореждане за изплащане или отказ

O.3.3
Изплащане на
пенсии

О.4.3Изплащан
е на парични
обезщетения и
помощи

О.5.3
Изплащане на
парични
обезщетения за
безработица

О. 6.3.
Регистриране
на
професионални
болести

О.7.3.
Изплащане на
парични
обезщетения за
профилактика и
рехабилитация

О.8.3.
Изплащане на
гарантирани
вземания

O.3.4 Събиране
на
неоснователно
получени
пенсии

О.4.4 Възстановяване и прихващане на неоснователно
получени
обезщетения

О.5.4 Възстановяване и прихващане на неоснователно
получени
обезщетения

O.1.3 Отчитане
на бюджета на
ДОО

О.7.4. Контрол
на дейност на
изпълнителите
на дейността по
профилактика и
рехабилитация

О.9 Контрол на
разходите на
ДОО

О.9.1.
Планиране на
контролноревизионната
дейност

О.9.2.
Извършване на
ревизии

О.9.3.
Събиране на
взема-ния по
ревизионни
актове за начет

О.9.4.
Извършване на
проверки

О.9.5 Отчитане
на контролноревизионната
дейност

Ресурсни процеси
Управление на финансовите ресурси

Управление на данни и документи

Управление на човешките ресурси

Управление на доставките

Легенда на кодиране на процесите:
С - стратегически
О - основни
Р – ресурсни
Веригата на добавена стойност на НОИ е изготвена въз основа на идентифицираните и
анализирани функции и дейности на НОИ в резултат на дейност 2.1 Идентифициране на
функции и дейности за оптимизация чрез преглед на нормативни актове и проучване на място.
В следващата таблица са представени процесите на НОИ, идентифицирани от Консултанта.
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Таблица 1. Идентифицирани работни процеси в НОИ
Вид процес

Брой

Стратегически

1 процес

Основни

9 основни процеса и 32 под-процеса

Ресурсни

4 процеса

2.3

Описание на основните процеси и със съответните подпроцеси във всеки процес и на всеки под-процес

Съгласно Техническото предложение и съгласуваната и одобрена методика за преглед на
работните процеси и координацията между институциите, Консултантът е анализирал и описал
всички основни процеси и под-процеси в НОИ. В следващата таблица са представени целите
на всеки основен процес.
Таблица 2. Цели на основните процеси в НОИ
Основен процес

Цел

О.1. Подготовка, изпълнение и
отчитане на бюджета на
държавното обществено
осигуряване

Представя съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета за
държавно обществено осигуряване, извънбюджетната сметка на
УчПФ, план-сметка на ФГВРС, които влизат в КБДОО като основен
финансов план за събране и разходване на паричните средства за
ДОО, с който се изпълнява политиката за съответната година.
Включва бюджети на фондове Пенсии, Пенсии, несвързани с
трудовата дейност, Трудова злаполука и професионална болест,
Общо заболяване и майчинство и Безработица. При описване на
процеса не е взет предвид бюджета на НОИ, въпреки, че е част от
КБДОО, тъй като се счита, че това е ресурсен процес, свързан с
осигуряване на ресурси за изпълнение на бюджета на ДОО.

О.2. Подготовка на нормативна
рамка в държавното
общественото осигуряване и
методически указания по
прилагането й

Представя основни функции и подпроцеси, свързани с подготовка на
нормативна рамка в държавното общественото осигуряване и
методически указания по прилагането й, които се изпълняват в
рамките на ЦУ на НОИ. Изпълнението на този процес е основа за
коректно изпълнение на останалите процеси по администриране на
отделните рискове, вкл. и контрола върху разходите по ДОО.
Основното му предназначение е да въведе унифициран подход на
работа в ТП на НОИ при администриране на ДОО.

О.3. Администриране на пенсии

Представя процеса по пенсионно обслужване – от прием на
документи до изплащането на пенсии, вкл. по събиране на
неоснователно получени суми. Извършва се и от ЦУ на НОИ и от
ТП на НОИ, в зависимост от клиента на услугата.

О.4. Администриране на
парични обезщетения и помощи

Представя администрирането на паричните обезщетения и помощи –
от приема на докумени до изплащането, вкл. възстановяване и
прихващане на неоснователно получени парични обезщетения.
Извършва се основно от ТП на НОИ.

О.5. Администриране на

Представя администрирането на паричните обезщетения за
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Основен процес

Цел

парични обезщетения за
безработица

безработица – от приема на докумени до изплащането, вкл.
възстановяване и прихващане на неоснователно получени парични
обезщетения за безработица. Извършва се основно от ТП на НОИ.

О.6. Администриране на трудови
злополуки и професионални
болести

Обхваща декларирането, регистрирането на трудови злополуки и
професионални болести, въз основа на които се изплащат парични
обезщетения и помощи.

О.7. Администриране на
профилактика и рехабилитация

Обхваща приемането и обработката на документи за издаване на
удостоверения за профилактика и рехабилитация, изплащането на
обезщетения и контрол върху дейността на изпълнителите на
дейността по профилактика и рехабилитация.

О.8. Администриране на
гарантирани вземания

Представя администрирането на ФГВРС от приема на документи до
изплащането на гарантирани вземания.

О.9. Контрол на разходите по
ДОО

Обхваща дейностите по контролно-ревизионна дейност, издаване на
ревизионни актове за начет, събиране на вземанията по тях,
извършването на проверки от контролните органи на НОИ и
отчитане на контролно-ревизионна дейност. Извършва се на
децентрализиран принцип от ТП на НОИ.

Процесите се въвеждат, за да обслужват конкретни потребности на клиентите на съответната
организация. Клиентите могат да бъдат вътрешни (например друг процес) или външни. Целите
на процеса определят каква стойност ще бъде допринесена за клиента и може да се възприеме
като обща цел, поради която институцията е събрала тази поредица от ресурси и дейности.
Целите на процеса трябва да бъдат специфични, измервани, изпълними, реалистични и
съобразени с времето.
В Приложение 3 са представени графичните изображения на всички основни процеси, както и
кратко описание на всеки процес – основните стъпки, вход, изход и взаимодействия с другите
институции при изпълнение на заложените в нормативните актове задължения.
Приложение 4 съдържа списък на компонентите на процесите, които Консултантът е използвал
при описанието на основните работни процеси на НОИ, както и кратко описание на всеки един
компонент. В Приложение 5 са представени символите на изображение на процесите,
използвани от Консултанта с кратко описание.
Консултантът анализира и направи по-детайлно графично изображение на основните стъпки в
под-процесите с информация за вход, изход от дейността, кое структурно звено я изпълнява,
какви бази данни/ИТ системи се използват и колко време е необходимо за изпълнението на
дейността. Консултантът е визуализирал и взаимодействието/координацията с другите
институции. Всяка стъпка от процеса е графично изобразена и описана във Visio.
На това ниво на описание на под-процесите са идентифицирани области за подобрение и
оптимизиране на процесите. Дейностите, които биха могли да бъдат оптимизирани, са
отбелязани с определен символ (червен флаг) и кратко описание на идентифицираната област
за подобрение.
В Приложение 6 са представени графичните изображения на всички под-процеси на основните
процеси в НОИ.
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Описанията на основните процеси и под-процеси на НОИ е осъществено от Консултанта на
база на наличната информация от предоставените и анализирани документи и проведените
срещи с експерти и ръководители на дирекции и отдели в ЦУ на НОИ и СУСО.

2.4

Описание на процесите за взаимодействие и координация с
други институции

За всеки под-процес, в който е идентифицирано взаимодействие на НОИ с други институции,
Консултантът е описал този процес на взаимодействие/координация. В Приложение 7 са
представени графичните изображения на основните стъпки във всеки процес на координация и
взаимодействие (с информация за вход, изход от дейността, кой я изпълнява, начин на
комуникация и колко време е необходимо за посрещане на конкретните нужди), както и
съответните други институции.

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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3

Обобщение на изводите и препоръките
за подобрение

3.1

Изводи за основните работни процеси в НОИ и препоръки

3.1.1

Подготовка, изпълнение и отчитане на бюджета на държавното обществено
осигуряване

Силни страни

■ Процедурата по подготовка, изпълнение и отчитане на бюджета на ДОО е разписана във
вътрешните правила на НОИ, като основни принцпи по управлението на средствата са
разписани и във вътрешните правила по СФУК;

■ Подготовката на бюджета на ДОО е обвързано и почива на средносрочната бюджетна
процедура, Макроикономическата рамка на държавния бюджет, показатели за съставяне на
проектобюджет на ДОО, прогноза за развитие на страната за тригодишен период и
стратегията на НОИ за администриране на системата за социално осигуряване.

■ В процедурата по съставянето участват всички заинтересувани страни – МФ, НАП, МТСП,
Социални партньори, директор и Надзорен съвет на ФГВРС, други.

■ Съществува добра практика за публичност, информиране при съставяне, изпълнение и
отчитане на КБДОО чрез публикуване на периодична информация на страницата на НОИ;

■ Създадена ефективна организация за изпълнение и отчитане на бюджета по фондове и
КБДОО чрез подаване на информация от ТП на НОИ към ЦУ на НОИ на месечна и
тримесечна база;

■ Интегрирано отчитане на бюджета на ДОО като статистически отчет и касово изпълнение
по натурални показатели, функции и дейности;

■ Одобрението на годишния отчет за изпълнение на бюджета на ДОО се извършва от НС на
НОИ, МФ, НС и Сметна палата.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение
Не са идентифицирани

3.1.2

Въздействие върху НОИ
Не са идентифицирани

Препоръка
Не са идентифицирани

Подготовка на нормативна рамка в държавното общественото осигуряване и
методически указания по прилагането й

Силни страни

■ Своевременно отразяване на промени от нормативната уредба в информационна система на
НОИ, в резлутат на утвърдена практика и подход за изпращане на задания за разработка и
допълнение на програмното и технологично осигуряване;

■ Активно взаимодействие между отделните компетенти дирекции при подготовка,
съгласуване, изменение, допълнение на нормативна уредба и методически указания в ЦУ на
НОИ, така че да се осигури синхронизиране на позициите;
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■ Въведена практика за изготвяне на писмени методически указания към ТП на НОИ за
прилагане на нормативната уредба.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху НОИ

Препоръка

Липса на разписана процедура за
взаимодействие между звената
при подготовка на нормативна
рамка в ДОО, съгласуване и
публикуване на проекти на
актове за обсъждане и със
заинтересуваните страни

Риск от неясна административна
рамка, в която се изготвя
нормативна уредба, вкл. срокове,
отговорности,

Изготвяне на процедура, която
да формализира срокове, ред,
механизми за изготвяне,
съгласуване на проекти на
нормативни актове сред всички
заинтересувани страни (ЦУ, ТП,
др външни страни)

Липса на разписана процедура за
изготвяне на методически
указания по прилагане на
нормативната уредба

Невъзможност за
систематизиране и
формализиране на механизимите
за вътрешно съгласуване в НОИ
и с многобройните
заинтересуваните страни.
Не е формилизиран единен
унифициран и систематизиран
подход за реда за създаване,
разпорстранение на методически
указания от ЦУ на НОИ към ТП
и обратно събиране на
информация за прилагането им.
Всяка дирекция съобразява
спрямо индивидуалния си
подход на работа реда, формата
и съдържанието на
методическите указания.

Изготвяне на единна процедура
за подготовка, разпространение,
наблюдение по прилагане на
методически указания по
нормативната уредба в ЦУ.
В процедурата да се унифицират
методите за събиране на обратна
информация от ТП на НОИ по
прилагане на методическите
указания.

Липса на възможност за поширока достъпност и
систематизираност на едно
място на всички изготвени
методически указания, практика,
становища, практика от ТП на
НОИ

Затруднен достъп на ТП до
всички методически указания
систематизирани на едно място

Да се осигури възможност за поширока достъпност на
практиката и методическите
указания сред ТП чрез различни
форми – интранет страница,
годишни форуми, сборници, др.

Липса на генерирана и
систематизирана информация за
често срещани проблеми,
грешки, въпроси и казуси по
отделни функционални
направления.

Преодоляване на проблем и
риска от липса на вътрешна
комуникация между отделните
звена, поради функционалното
им структуриране по отделни
направления на ДОО.

Създаване на практика за
оформяне и структуриране на
годишна база на често срещани
проблеми, грешки, въпроси и
казуси по отделни
функционални направления,
които също да се
разпространяват като практика
сред ТП на НОИ. При
изготвянето им активно участие
да вземат освен методолозите в
ЦУ и контролните органи от ТП
на НОИ.

Риск от липса на комуникация и
взаимодействие между
контролните органи в ТП на
НОИ и методистите в ЦУ за
обмяна на практика в дейността
Липса на специално обособена
секция от страницата на НОИ за
публикуване на подзаконови
актове от управителя на НОИ,

Ограничаване на възможността
за прилагане на 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове
чрез интернет страница на НОИ

В секция Нормативна уредба
може да се създаде категория
Проекти на нормативна актове,
където да се публикуват проекти
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Област за подобрение
при разработването, изменението
и допълнението, на които, трябва
да се спазва процедурата за
обществено обсъждане по 26, ал.
2 от Закона за нормативните
актове за публикуване на
Интернет-страницата на НОИ.
Липса на публичност при
обсъждане на проекти на
нормативни актове, приемани от
Надзорния съвет на НОИ.

3.1.3

Въздействие върху НОИ
при публикуване на проекти на
нормативни актове и
използавенто й като средство за
обществени консултации със
заинтересуваните страни.

Препоръка
на нормативни актове от
управителя на НОИ и да се
използва за диалог и обществени
консултации, мнения, становища
на заинтересувантие страни.

Създава се риск от нарушаване
принципите на откритост и
съгласуваност.

Публикуване на Интернет –
страницата на НОИ на проектите
на нормативни актове, приемани
от Надзорния съвет с
възможност за изразяване на
становища на заинтересованите
в 14 дневен срок

Администриране на пенсии

Силни страни

■ Наличие на вътрешни правила и работни процедури за извършване на процеса, които са
унифицирани от ЦУ на НОИ и всяко ТП работи по тях.

■ Своевременни актуализации на работните инструкции.
■ Автоматизирана проверка на данните за определяне на правото и изчисляване на размера на
пенсиите чрез информационната система на НОИ.

■ Осигурени контроли на всяко ниво от процеса, които минимизират грешки и пропуски при
изпълнение на задълженията по отпускане, изменение, спиране,
възобновяване, възстановяване и изплащане на пенсии или добавки.

прекратяване,

■ Наличие на сайта на НОИ на подробна и добре структурирана информация относно реда за
пенсиониране и необходимите формуляри и заявления.

■ Предоставена възможност за получаване на информация по въпросите, касаещи пенсиите
чрез контактен център.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение
Изискване на информация от
осигурител, работодател,
самоосигуряващо се лице за
минали периоди, които са само
на хартиен носител
Забавяне на процеса по
администриране на риска,
поради необходимост от
проверка, обработка и въвеждане
на данни от хартиения носител в
информационната система на
НОИ

От заявителя се изисква
представяне на документи за
прекратяване на осигуряването

Въздействие върху процесите

Препоръка

Промяна на цялостния модел на
администриране на рисковете
чрез цялостно поддържане на
информация за осигурителния
стаж, доход на лицето в
информационната система на
НОИ, което ще доведе до
съкращаване на срокове за
администрирането на отделните
плащания, необходими
документи и др.ефекти.

Въвеждане на електронно
осигурително досие, което да
съдържа информация от три
основни информационни потока,
които да обхващат пълния
осигурителен цикъл на лицето
(от регистъра в НОИ за
осигурителите,
самоосигуряващите се лица и
работодателите, които са с
прекратена дейност, от
действащи работодатели, за
всички работници
осигурителите,
самоосигуряващите се лица и от
осигурителния архив)

Затрудняване на заявителите с
изискване за предоставяне на
документи, информацията, за

Да отпадне изискването за
представяне на документ за
прекратяване на осигуряването.
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Област за подобрение

Въздействие върху процесите
които е налична в регистрите на
НОИ.

От заявителя се изисква
представяне на документи към
заявлението за пенсиониране,
доказващи стаж след 31.12.1996
г. Такава информация е налична
в Персоналния регистър на
осигурените лица.

Загуба на ресурс на
осигурителите за намиране и
попълване на информация, която
са подавали своевременно през
годините към НОИ, което
затруднява клиентите на
институцията

Да отпадне подаването на УП-2
за периода след 31.12.1996 г.

При подаване на заявление за
пенсиониране, в зависимост от
вида на пенсията, заявителят
представя различни документи.
Тези документи оформят
пенсионното досие, което
подлежи на преценка за
отпускане на съответната
пенсия. Пенсионното досие се
завежда в ЕДСД “Архимед”.

Загуба на времеви ресурс за
ръчно попълване на данните от
съответните служители в
информационната система на
НОИ.

Сканиране на всички получени
документи.

Подаването на такава
информация да се изисква само в
случай че в регистъра на НОИ
няма данни за осигурителен стаж
и доход.

Използване на пълната
функционалност на “Архимед”,
включително за разчитане на
попълнени заявления и
формуляри във формат, удобен
за обработка (напр. word)..
Качване на всички документи в
ИС на НОИ за последваща
обработка от съответните
служители.

Данни от приложените
документи се въвеждат в
различни програмни продукти,
модули и регистри,
съставляващи Информационната
система на НОИ.

Инспектор от приемната в ТП на
НОИ приема заявлението за
отпускане, изменение, спиране,
прекратяване, възстановяване и
възобновяване на пенсии и
добавки и документите към тях и
извършва задължителна
първична проверка относно
правилното им издаване и
пълнота.

Препоръка

Съхраняване на пенсионните
досиета в електронен вид, което
ще спести средства, ще спомогне
за опазване на околната среда и
ще даде възможност за по-лесна
обработка.
Загуба на ресурс за извършване
на една и съща дейност от двама
инспектори.

Цялостната формална проверка
относно пълнотата на
документите да се извършва в
приемната, а проверката по
същество – от инспектор
„Отпускане на пенсии”, което ще
намали времето за обработка на
пенсионното досие и
отпускането на пенсия.

Загуба на ресурс при
подготовката на проекторазпорежданията.

Усъвършенстване на
информационната система на
НОИ в посока даване на
възможност след преминаване на
всички контроли, инспекторът от
«Отпускане на пенсии» да
разпечати автоматично
съответното разпореждане от
системата, без да се налага
намесата на служители от
дирекция «ИСМБП» в ЦУ на

Същата проверка се извършва от
инспектор „Отпускане на
пенсии”.
Процедурата по отпускане на
пенсии приключва с издаване на
разпореждане за отпускане на
пенсия или отказ на пенсия.
Проекто-разпорежданията за
отпускане на пенсия се изготвят
от Дирекция «ИСМБП» в ЦУ на
НОИ. В случаите когато не е
възможно отпускането на пенсия
чрез автоматична обработка,
както и при постановяване на
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Област за подобрение
разпореждане за отказ,
инспектор от «Отпускане на
пенсии» изготвя ръчно проекторазпореждане.
Отпускането на пенсии по
международни договори и
европейски регламенти се
извършва в 5-месечен срок.
Практиката показва, че този срок
обикновено не се спазва поради
забава при получаването на
документите от чуждите
осигурителни институции.

3.1.4

Въздействие върху процесите

Препоръка
НОИ.

Забавянето предизвиква
негативно отношение към НОИ
от страна на заявителите.

Изпращане на напомнителни
писма до съответната чужда
институция на определен период
от време – напр. два месеца.
Създаване на практика за
проследяване на
кореспонденцията чрез
електронизирането й и
своевременно уведомяване на
заявителя за развитието на
въпроса.

Администриране на парични обезщетения и помощи

Силни страни

■ Създадена организация за децентрализирано администриране на процеса – прием на
документи, протичане на процеса и приключването му от ТП на НОИ;

■ Добра обезпеченост със софтуерна информационна система - програмният продукт
Парични обезщетения и помощи, изготвен на модулен принцип, позволяващ ползване на
един път въведени данни от всички оторизирани лица, без необходимост от повторното им
събиране от заявителите, вкл. генериране на справки за целите на администриране на ПОП;

■ Въведена възможност (нормативно и ресурсно обезпечена) за представяне на електронен
носител на придружително писмо и опис, която се използва в повечето случаи от
заявителите и в много редки хипотези само на хартия, което спестява време при обработка
на информацията;

■ Ефективен контрол на входа (прием на документи за отпускане и изплащане на парични
обезщетения и помощи) относно пълнота на документите и генериране на справка в
момента на подаването им за съответствието спрямо изискванията. При наличие на върнати
или непредставени документи още при подаването им се регистрира информация за това от
информационната система и заявителят се уведомява на момента чрез справката Този
документ се подписва от длъжностно лице и й се поставя вх. номер и дата.

■ При обработката на заявлението за ПОП се разглеждат само пълни досиета, които са
минали първия контрол при приема, което спестява време и недублира процесите на
контрол.

■ Автоматизирана проверка на данните за определяне на правото и изчисляване на данните за
размера на паричните обезщетения и помощи чрез информационната система на НОИ.

■ Наличие на вътрешни правила и работни процедури за извършване на процеса, които са
унифицирани от ЦУ на НОИ и всяко ТП работи по тях, в съответствие със свои специфики
на работни места, работно време, други. Своевременни актуализации на работните
инструкции.
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Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Изискване на информация от
осигурител, работодател,
самоосигуряващо се лице за
минали периоди, които са само
на хартиен носител

Въздействие върху процесите

Препоръка

Промяна на цялостния модел на
администриране на рисковете
чрез цялостно поддържане на
информация за осигурителния
стаж, доход на лицето в
информационната система на
НОИ, което ще доведе до
съкращаване на срокове за
администрирането на отделните
плащания, необходими
документи и др.ефекти.

Въвеждане на електронно
осигурително досие, което да
съдържа информация от три
основни информационни потока,
които да обхващат пълния
осигурителен цикъл на лицето
(от регистъра в НОИ за
осигурителите,
самоосигуряващите се лица и
работодателите, които са с
прекратена дейност, от
действащи работодатели, за
всички работници
осигурителите,
самоосигуряващите се лица и от
осигурителния архив)

Липса на възможност за
електронно приемане на
придружителните документи
(болнични листове) към
придружително писмо и опис
при искане за изплащане на
ПОП. Към момента е частично
въведена тази възможност само
чрез електронно приемане на
придружително писмо и опис
при искане за изплащане на
ПОП.

Невъзможност за пълно
електронизиране на услугата и
изпращането на всички
документи – придружително
писмо, опис, придружителни
документи изцяло по електронен
път.

При приемане на документи да
се осигури възможност за изцяло
електронно изпращане на
документи за отпускане и
изплащане на парични
обезщетения и помощ - в
дългосрочен план въвеждане на
електронен болничен лист.

При приемане на документи за
отпускане и изплащане на
парични обезщетения и помощи,
няма практика за сканиране на
придружителните документи
към преписка за отпускане и
изплащане на ПОП, поради
липса на хардуерна и софтуерна
възможност.

Данните от болничните листове
в момента се въвеждат ръчно в
Програмния продукт на НОИ и
се предават на хартиен носител
за работа за последваща
обработка. Това губи време на
длъжностните лица при
обработване на данните и
създава риск от технически
грешки.

Забавяне на процеса по
администриране на риска,
поради необходимост от
проверка, обработка и въвеждане
на данни от хартиения носител в
информационната система на
НОИ

Ограничаване на каналите за
изпращане на документи за
предоставяне на услуги до два
основни – прием на документи
на място и по пощата.

Електронно обработване на
преписката чрез възможност за
сканиране на болнични листове
при приемане на документите.

Не се използва пълна
функционалност на деловодната
система Архимед, което налага
дублиране на дейността по
въвеждане на данни.
При необходимост, след
обработка на приети документи
за изплащане на парични
обезщетения, се налага
изискване на допълнителни
данни от заявителя (с
уведомителни писма), поради
факта, че при обмена на

Риск от връщане на документи
на заявители, поради грешки и
несъответствие на данните им с
тези в системата на НОИ,
дължащо се на забавено
актуализиране на информацията
в НОИ, поради ежеседмичното й
предоставяне на информация от

Да се осигури на НОИ пряк
достъп до Националната база
данни „Население”, Регистър
Булстат;

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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Област за подобрение

Въздействие върху процесите

информация с базите данни на
Население” от ГД „ГРАО” на
НОИ, Регистър Булстат не се
извършва с пряк достъп на НОИ
до тези данни, а на ежеседмична
база се представя актуализирана
информация

Националната база данни
„Население” от ГД „ГРАО” на
НОИ, Регистър Булстат,
поддържан от Агенцията по
вписвания.

Удължаване с 1 месец на
времето за обработка на приети
документи за отпускане и
изплащане на парични
обезщетения и помощи, в
резултат на установено
несъответствие и обжалване на
болничния пред Регионален
съвет при РЗИ или чрез РКМЕ и
изчакване на протокол на ЛКК
или ТЕЛК/НЕЛК

Забавяне на цялостния процес по
разглеждане, обработка и
произнасяне по правото и
размера на парични обезщетения
и помощи.

Допълнителна проверка на
документи и информация чрез
изпращане на писма до
осигурителите на етап контрол
върху правилността на
определеното право и размер на
ПОП в резултат от непълна
информация, поддържана в
регистрите по по чл.5 ал.4 от
КСО

Риск от непълна информация за
заявителите, поддържана в
регистрите по чл.5 ал.4 от КСО,
което налага допълнителни
проверки преди потвърждения за
одобрение на плащания, води до
грешки при изчисляване на
размера на обезщетенията, др.

Ненужно прехвърляне на
информация между ТП на НОИ,
което е обработило и разрешило
изплащането на ПОП на лице,
което е в друга страна членка, но
осигурено по българското
законодателство и ЦУ на НОИ,
което извършва само нареждане
на средствата в съответната
банка в държавата-членка.

Натоварване на Дирекция ЕРМД
с оперативни задачи по плащане
на ПОП, който са несвойствени
за изпълнение в ЦУ на НОИ.

Решенията по споровете по реда

Невъзможност за автоматично

Предаване на документи и
информация между няколко
структури, което утежнява
процеса по произнасяне по
правото и размера на ПОП.

Налага се изпращане на писма до
осигурителите за отстраняване
на пропуски и нередности или
извършване на проверка или
други действия според
конкретния случай, които
удължават процеса и водят до
риск от дублиране на контрола
на етап обработка и определяне
на правото и размера на ПОП

Утежняване на комуникацията
между ТП и ЦУ на НОИ с
дейност, която е изпълнена от
ТП на НОИ и следва да бъде
финализирана от ЦУ на НОИ

Препоръка

Скъсяване на времето за
администриране на плащания на
ПОП, чрез съкращаване на
комуникационни потоци между
отделни структури – НОИ и
ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК чрез
интегрирането на тези структури
в НОИ.

Подобряване на
взаимодействието между НОИ,
НАП и осигурителите, само
осигуряващите по повод обмена
на информация, събирана по чл.
5 ал.4 от КСО. При наличие на
събрана такава от НОИ, която не
съответства на данните в
регистрите в НАП да се допусне
предаването на събраната
информация от лицата по
служебен път и актуализирането
й в регистрите.

Дейността по изплащане, на
ПОП на лице, което е в друга
страна членка, но осигурено по
българското законодателство и е
пожелало да получава
обезщетението си в друга
държава, която се извършва от
дирекция ЕРМД в ЦУ, да се
извършва от ТП на НОИ.
Да се създадат предпоставки за
това чрез въвеждане на подобно
възможност в информационната
система и право на ТП на НОИ
да извършва плащания в банкови
сметки в страни от ЕС.
Решенията по споровете да се

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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Област за подобрение

на чл. 117 от КСО не се завеждат
в информационната система на
НОИ, което затруднява работата
на служителите на етап следене
на тяхното изпълнение.

Въздействие върху процесите

следене на изпълнението на
решенията по реда на чл. 117 от
КСО

Препоръка

въвеждат в информационната
система на НОИ.

Самостойно решаване на този
недостатък от всяко ТП чрез
съставяне на ексел файлове или
други подходящи начини за
въвеждането на информацията
от решенията.

Липса на връзка между
издадените решения по спорове
по чл. 117 от КСО и
информационната система на
НОИ

Невъзможност за автоматично
следене на изпълнението на
решенията по реда на чл. 117 от
КСО и проследяване за
прихващане на неоснователно
получени парични обезщетения,
разсрочване на дълг, др.

Въвеждане на информационна
възможност решенията по
споровете да се въвеждат в
информационната система на
НОИ и да се обвържат със
автоматизирано съблюдаване
при прихващане, разсрочване,
отписване на вземания по
неоснователно получени
парични обезщетения, за да се
следи автоматично изпълнението
им.

Недостатъчна обезпеченост с
информационни технологии на
отговорните звена, за да
поддържат бързо приемане и
обработване на информация
(липса на скенери, компютърни
станции, които да могат да
отговорят на натовареността на
работата).

Забавяне при обработването на
информация, поради липса на
съвременна техниката, както и
недостатъчност – липса на
скенери.

Осигуряване на нов хардуер за
звената при приемане и
обработка на информация –
скенери, по-мощни компютърни
станции.

3.1.5

Администриране на парични обезщетения за безработица

Силни страни

■ Създадена организация за децентрализирано администриране на процеса – прием на
документи чрез постоянни работни места и чрез ТП на НОИ;

■ Установено взаимодействие чрез споразумения за обмен на данни между НОИ, НАП, АЗ и
ГИТ;

■ Автоматизиран процес по проверка на правото за отпускане, изменение, спиране,
възобновяване, прекратяване и възстановяване на ПОБ и определяне на размера на
обезщетението, което се извършва в ЦУ на НОИ два пъти седмично;

■ 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;

■ Наличие на вътрешни правила и работни процедури за извършване на процеса, които са
унифицирани от ЦУ на НОИ и всяко ТП работи по тях, в съответствие със свои специфики

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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на работни места, работно време, други. Своевременни актуализации на работните
инструкции.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процесите

Изискване на документи от
заявители за изплащане на ПОБ,
които са налични в държавната
администрация и до които НОИ
има достъп

Ненужно административно
натоварване на лицата за
представяне на документи, които
са налични в системата на
държавната администрация и до
които НОИ има достъп.

-

служебна бележка за
регистрация като
безработен от ДБТ

-

акт за прекратяване на
правоотношението

Препоръка

Да отпадне задължението към
лицата за представяне на
документ на хартиен носител
при кандидатстване за ПОБ
-

служебна бележка за
регистрация като
безработен от ДБТ

-

акт за прекратяване на
правоотношението

Посочените данни да се
получават от НОИ чрез достъп
до базата данни на АЗ (по
отношение регистрацията на
безработни) и на НАП (по
отношение на прекратеното
правоотношение).
Да се подобри взаимодействието
между НОИ и АЗ като се даде
директен достъп до базата данни
на АЗ за регистрираните
безработни лица.

Липса на връзка между
информационната система на
НОИ и системата на МВР за
ЛНЧ, поради което лица с ЛНЧ,
който не несъответства на
данните в системата на НОИ, се
връщат към МВР за представяне
на документ от МВР за верен
ЛНЧ.

Ненужно административно
натоварване на лицата за
представяне на данни, които са
налични в системата на
публичната администрация

Сключване на споразумение с
МВР за автоматизиран обмен на
информация за ЛНЧ на
чуждестранни лица.

Извършване на дейност, която не
добавя стойност - заверка на
осигурителен стаж на
безработните при прекратено
плащане или изтекъл период на
плащането

Извършва се дейност, която
отнема време и средства на
служителите в НОИ и не добавя
стойност, тъй като данни за
осигурителния стаж на лицата са
налични в информационната
система на НОИ и използването
им е основно за целите на
администриране на плащания от
НОИ

Да отпадне като дейност и да се
използва автоматично
информацията от регистрите на
НОИ за целите на последващи
плащания към лицето.

Неефективен контрол върху
данните, документите за
определяне на право за
отпускане, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на ПОБ

На по-късен етап от
администриране на процеса се
налага изискване на информация
от осигурители,
самоосигуряващи, работодатели
за определяне на размера и
правото на ПОБ

Засилване на контрола на етап
обработване на информация
преди автоматичното
обработване и определяне на
правото, вкл. чрез проверка на
данни по регистрите.

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.

26

Област за подобрение

Въздействие върху процесите

Препоръка

Извършване на допълнителни
проверки след извършена
обработка и проверка на
документите за ПОБ и
автоматично определените право
и размер на обезщетението,
поради непълна информация за
заявителите, поддържана в
регистрите по КСО, грешки при
изчисляване на размера на
обезщетенията, др.

Удължаване на срока за
произнасяне по ПОБ с още 7
дни, в резултат на риска от
непълна информация за
заявителите, поддържана в
регистрите по КСО, което налага
допълнителни проверки, писма
от НОИ към осигурителите за
установяване на правото и
размера на обезщетението.

Подобряване на
взаимодействието между НОИ,
НАП, ГИТ, МВР (за чужденци) и
МРРБ (ГРАО) и осигурителите,
само осигуряващите,
физическите и юридически лица
по повод обмена на информация,
събирана по КСО. При наличие
на събрана такава от НОИ чрез
допълнително изпратена
коректна информация от
осигурителите, която не
съответства на данните в
регистрите в НАП, ГИТ, МВР,
МРРБ, да се допусне
предаването на събраната
информация от НОИ към тези
структури по служебен път и
актуализирането й в регистрите.

Дълъг срок на обмен на
информация за безработни лица
между НОИ и АЗ, с оглед
администриране на изменяне,
спиране, възобновяване,
прекратяване, отмяна,
възстановяване на ПОБ.
Електронните файлове за
безработни лица до всяко
постоянно работно място се
получават на месечна база

Срок от 14 дни за
администриране на изменяне,
спиране, възобновяване,
прекратяване, отмяна,
възстановяване на ПОБ, който
може да се оптимизира

Да се подобри взаимодействието
между НОИ и АЗ като се даде
директен достъп до базата данни
на АЗ за регистрираните
безработни лица, което ще
доведе до възможност за
скъсяване на сроковете за
администриране на изменяне,
спиране, възобновяване,
прекратяване, отмяна,
възстановяване на ПОБ

Решенията по споровете по реда
на чл. 117 от КСО не се завеждат
в информационната система на
НОИ, което затруднява работата
на служителите на етап следене
на тяхното изпълнение.

Невъзможност за автоматично
следене на изпълнението на
решенията по реда на чл. 117 от
КСО

Решенията по споровете
въвеждат да се въвеждат в
информационната система на
НОИ, което ще подобри
контрола върху тяхното
изпълнение.

Липса на връзка между
издадените решения по спорове
по чл. 117 от КСО и
информационната система на
НОИ

Невъзможност за автоматично
следене на изпълнението на
решенията по реда на чл. 117 от
КСО и проследяване за
прихващане на неправомерно
получени ПОБ.

След въвеждане на
информационна възможност
решенията по споровете
въвеждат да се въвеждат в
информационната система на
НОИ, да се обвържат със
съблюдаването при прихващане,
разсрочване на вземания по
неоснователно получени
парични обезщетения, за да се
следи автоматично изпълнението
им.

Недостатъчна обезпеченост с
информационни технологии на
постоянните работни места,

Забавяне в процеса на прием,
обработване на информация.

Осигуряване на нов хардуер за
звената при приемане и
обработка на информация –

Допълнителните проверки се
извършват като се изпраща
писмо с обратна разписка до
осигурителя, в което се дават
указания за коригиране на
грешната или подаване на
липсващата информация. Това
отнема още 7 дни за подаване на
вярна информация.

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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Област за подобрение

Въздействие върху процесите

които работят по график,

3.1.6

Препоръка

скенери, по-мощни компютърни
станции.

Администриране на трудови злополуки и професионални болести

Силни страни

■ Наличие на вътрешни правила и работни процедури за извършване на процеса, които са
унифицирани от ЦУ на НОИ и всяко ТП работи по тях.

■ Своевременни актуализации на работните инструкции.
■ Осигурени контроли на всяко ниво от процеса, които минимизират грешки и пропуски при
изпълнение на задълженията по деклариране, разследване, регистриране и отчитане на
трудовите злополуки и професионални болести.

■ Добра координация при извършване на съвместни действия между ТП на НОИ и областните
дирекции “Инспекция по труда” във връзка с трудовите злополуки и професионалните
болести.

■ Наличие на сайта на НОИ на подробна и добре структурирана информация относно
процедури, свързани с трудови злополуки и професионални болести и необходимите
формуляри и образци

■ Предоставена възможност за получаване на информация по въпросите, касаещи трудовите
злополуки и професионалните болести чрез контактен център.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение
При отпускане на пенсия поради
трудова злополука или
професионална болест,
длъжностно лице от сектор “ОП”
към отдел “Пенсии” предоставя
своевременно копия от ЕР на
ТЕЛК и разпореждането за
отпускане на пенсия на н-к отдел
“Пенсии”. Той от своя страна
предава документите с протокол
на н-к отдел “КПК”, като
последния ги предоставя на
инспектора по ТЗ за въвеждане в
програмния продукт и прилагане
към досието.

3.1.7

Въздействие върху процесите
Загуба на ресурс поради
неправилно разпределение на
задълженията, свързани с
процеса.

Препоръка
Длъжностното лице от сектор
“ОП” към отдел “Пенсии” да
въвежда ЕР на ТЕЛК и
разпореждането за отпускане на
пенсия в програмния продукт и
те автоматично да се свързват с
досието за трудова злополука.

Администриране на профилактика и рехабилитация

Силни страни

■ Наличие на вътрешни правила и работни процедури за извършване на процеса, които са
унифицирани от ЦУ на НОИ и всяко ТП работи по тях.

■ Своевременни актуализации на работните инструкции.
■ Осигурени контроли на всяко ниво от процеса, които минимизират грешки и пропуски при
изпълнение на задълженията по приемане на документи, издаване на удостоверения и
изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
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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■ Добра координация и взаимодействие с изпълнителите на дейността по профилактика и
рехабилитация.

■ Наличие на сайта на НОИ на подробна и добре структурирана информация относно
процедури, свързани с профилактика и рехабилитация, и необходимите формуляри и
образци

■ Предоставена възможност за получаване на информация по въпросите, касаещи
профилактиката и рехабилитацията чрез контактен център.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процесите

Препоръка

За издаване на удостоверения на
лицата, имащи право на парични
помощи за профилактика и
рехабилитация, е необходимо
представяне на :

Затрудняване на заявителите с
изискване за предоставяне на
документи, информацията, за
които е налична в регистрите на
НОИ.

Да отпадне изискването за
представяне на следните
документи, необходими за
издаване на удостоверението за
профилактика и рехабилитация:

- за лицата с трайно намалена
работоспособност 50 и над 50%
- експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК и декларация, че не
са осигурени.

за лицата с трайно намалена
работоспособност 50 и над 50%
- експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК и декларация, че не
са осигурени.

- за лицата претърпели трудова
злополука - разпореждане за
приемане на злополуката за
трудова.

- за лицата претърпели трудова
злополука - разпореждане за
приемане на злополуката за
трудова.

- за лицата с професионална
болест - експертно решение за
признаване на професионална
болест.

- за лицата с професионална
болест - експертно решение за
признаване на професионална
болест.

- за самоосигуряващите се лица служебна бележка, в която се
посочва периода, за който
осигурителните вноски за
самоосигуряващото се лице са
внесени,

- за самоосигуряващите се лица служебна бележка, в която се
посочва периода, за който
осигурителните вноски за
самоосигуряващото се лице са
внесени,

- за лицата получаващи лична
пенсия за инвалидност декларация, че не са осигурени

- за лицата получаващи лична
пенсия за инвалидност декларация, че не са осигурени

Всички фактури към
изпълнителите на дейността по
профилактика и рехабилитация
се осчетоводяват от
счетоводител в ПП”Торнадо” и
по електронен път данните се
предават в Д”ИСМБП” в ЦУ на
НОИ за отразяване в ПП
”Рехабилитация”.

Излишна комуникационна
връзка, която би могла да бъде
избегната с цел намаляване на
времето за извършване на
операцията.

Свързване на ПП “Торнадо” и
ПП “Рехабилитация” за
автоматично прехвърляне на
данните, което ще спести време
и човешки ресурс.

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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3.1.8

Администриране на гарантирани вземания

Силни страни

■ Наличие на вътрешни правила и работни процедури за извършване на процеса, които са
унифицирани от ЦУ на НОИ и всяко ТП работи по тях.

■ Своевременни актуализации на работните инструкции.
■ Осигурени контроли на всяко ниво от процеса, които минимизират грешки и пропуски при
изпълнение на задълженията по отпускане и изплащане на гарантираните вземания.

■ Наличие на сайта на НОИ на подробна и добре структурирана информация относно
процедури, свързани с гарантирани вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя и необходимите формуляри и образци

■ Предоставена възможност за получаване на информация по въпросите, касаещи
гарантираните вземания чрез контактен център.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процесите

Препоръка

Проектът на разпореждане за
изплащане или отказ, заедно с
молбата-декларация и
приложените към нея документи
се изпращат на директора на
фонд “ГВРС”.

Процесът се удължава с
изпращане на проекторазпореждането до директора на
фонд ГВРС за вземане на
решение, което е със срок 2
месеца и връщане на
разпореждането в ТП на НОИ за
връчване на заявителя.

Срокът за вземане на решение би
могъл да се намали при условие,
че решението се взема на ниво
ТП на НОИ, в което
длъжностните лица са
обработили документите и са
преценили правото.

Директорът на фонда издава
разпореждане за изплащане или
за отказ за изплащане на
гарантирано вземане в
двумесечен срок от датата на
обнародване на решението по
чл.6 от ЗГВРСНР. В 3-дневен
срок от издаване на
разпореждането, два екземпляра,
заедно с всички документи се
връщат в ТП на НОИ.

3.1.9

Контрол на разходите по ДОО

Силни страни

■ Създадена организация за децентрализиран контрол на разходите на ДОО;
■ Наличие на вътрешни правила и работни процедури за извършване на процеса, които са
унифицирани от ЦУ на НОИ и всяко ТП работи по тях, в съответствие със свои специфики
на работни места, работно време. Своевременни актуализации на работните инструкции.

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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Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процесите

Препоръка

Усложняване и в някои случаи
невъзможност за осигуряване на
качествен контрол от
Медицинската комисия (МК)
към ТП на НОИ към дейността
на ТЕЛК по установяване на
трайно намалена
работоспособност, поради
усложнена комуникация и
потоци между ТП на НОИ,
Медицинските комисии, ТЕЛК и
НЕЛК

Множество взаимодействия,
комуникационни и
информационни потоци между
МК на ТП на НОИ, които
издават становища по получено
Експертно решение на НЕЛК, по
обжалвано Експертно решение
на ТЕЛК, въз основа на което се
установява надвзета пенси.

Съкращаване на
комуникационни и
информационни потоци,
облекчаване на
взаимодействието при
упражняване на контрол върху
медицинската експертиза между
отделни структури – НОИ и
ТЕЛК/НЕЛК чрез интегрирането
на последните в структурата на
НОИ.

Недостатъчна информационна
обезпеченост за изпълнение на
процеса от всички ТП на НОИ.

Ограничение към ефективно
изпълнение на възложените
функции.

При установяване на вината на
лекарите, членове на ТЕЛК
относно нарушаването на
правните норми, удостоверено в
становището на МК, се
пристъпва към ангажиране на
имуществена отговорност на
лекарите, членове на ТЕЛК,
постановила отмененото от
НЕЛК експертно решение.
Преписката с влязло в сила
експертно решение на НЕЛК и
изчерпани възможности за
обжалването му, се предава за
съставяне на ревизионен акт с
описани в анализа към него
установените противоправни
действия на лекарите, членове на
ТЕЛК, довели до отмяната на ЕР
и причинната връзка между
щетата от неправомерно
изплатената пенсия и
противоправното и виновно
поведение на извършителите.

Осигуряване на нов хардуер за
звената при приемане и
обработка на информация –
скенери, по-мощни компютърни
станции и/или при липса на
възможност обмисляне на
възможност за деконцентриране
на този процес в по-малко на
брой ТП, които да бъдат
обезпечени на с необходимото
ниво ИКТ.

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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3.2

Изводи за процесите на взаимодействие и координация с други
институции и препоръки

Силни страни

■ Взаимодействието между НОИ с други институции е както по отношение на съвместни
дейности (съвместно осъществяване на контрол), така и в обмена на информация, която е
необходима за осигуряване изпълнението както на функциите на НОИ, така и на функциите
на тези институции.

■ Сключени на споразумения 9 споразумения и 2 инструкции, които регламентират
сътрудничеството на НОИ с други държавни институции, основно за представяне и обмен
на информация с голяма част от институциите, които поддържат бази данни за клиентите на
НОИ (АЗ, АСП, ГИТ, НАП, Държавна агенция „Архиви”, ДФЗ, ДАНС, НС).

■ Изградени взаимовръзка и установено взаимодействие на НОИ с посочените институции и
обмена на информация.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процесите

Липса на пряк достъп на НОИ до
бази данни на АЗ, МРРБ (ГРАО),
Агенция по вписвания (Регистър
Булстат),

Обмена на информация се забавя
поради по-дълъг период на
актуализация на данни и
изпращането им към НОИ,
вместо осигуряване на достъп до
част от данните, за които НОИ
има право на ползване

осигури на НОИ пряк
достъп до Националната база
данни „Население”, Регистър
Булстат;

Липса на достъп до системата на
МВР по отношение на ЛНЧ на
чужденци

Ненужно административно
натоварване на лица-заявители
за представяне на данни, които
са налични в системата на
публичната администрация

Сключване на споразумение с
МВР за автоматизиран обмен на
информация за ЛНЧ на
чуждестранни лица.

Непълна информация за
осигурители, осигурени лица,
самоосигуряващи се, физически
и юридически лица, поддържана
в регистрите по чл.5 ал. 4 от
КСО

Изискване на допълнителни
документи от заявители
(клиенти на НОИ) и извършване
на допълнителни проверки от
длъжностните лица в НОИ,
поради грешки и несъответствие
на данните на заявителите с тези
в регистрите по чл.5 ал. 4 от
КСО

Подобряване на
взаимодействието между НОИ,
НАП и осигурителите,
самоосигуряващите по повод
обмена на информация, събирана
по чл. 5 ал.4 от КСО. При
наличие на събрана такава от
НОИ, която не съответства на
данните в регистрите в НАП да
се допусне предаването на
събраната информация от лицата
по службен път и
актуализирането й в регистрите.

Грешки при изчисляване на
размера на обезщетенията, др.,
дължащи се на непълна
информация за лицата в
регистрите по по чл.5 ал. 4 от
КСО

Препоръка

Ненужно удължаване на процеса
по събиране, обработка на
документи за установяване на
право и размер на плащане, в
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следствие на допълнителни
проверки и изискване на
допълнителни документи от
заявителите
Усложнени и многобройни
комуникационни и
информационни потоци между
ТП на НОИ и ТЕЛК/НЕЛК по
повод контрола върху
медицинската експертиза и
установяване на трайно
намалена работоспособност.

Забавяне на цялостния процес по
разглеждане, обработка и
произнасяне по правото и
размера на парични обезщетения
и помощи.

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

Усложнени комуникационни
потоци, предвиждащи
постъпване на информация от
други институции към НОИ,
като най-голям обем на
постъпваща информация към
НОИ има при
взаимоотношенията между НОИ,
РЗИ, ТЕЛК/НЕЛК.

3.3

Усложняване на процеса по
осигуряване на качествен
контрол, в предвид предаване на
документи и информация между
самостоятелни структури, което
утежнява процеса по
произнасяне по правото и
размера на ПОП.

Съкращаване на
комуникационни и
информационни потоци,
облекчаване на
взаимодействието при
упражняване на контрол върху
медицинската експертиза между
отделни структури – НОИ и
ТЕЛК/НЕЛК чрез интегрирането
на последните в структурата на
НОИ.

Ефективно решение е
изграждането на единна
информационна система, която
да осигурява достъп на всички
органи, имащи отношение към
медицинската експертиза

Предложения за реда на идентифициране на възникнали
проблеми и формулиране на предложения за подобрения

Въз основа на извършения анализ, Консултантът идентифицира следните ограничения,
проблеми от административен характер възникнали от практиката:

■ Не е идентифициран вътрешен акт, в който да се регламентира реда за събиране на обратна
информация от служителите в НОИ по повод прилаганите на актове, както и формулиране
на предложения за подобрения на работата им в административно отношение;

■ Не е идентифицирана практика за организиране на вътрешни проучвания относно проблеми
от административен характер, които срещата лицата и предоставяне на предложения за
решаването им;

■ Съобщава се за висок дял на административната работа в ЦУ на НОИ, което налага
необходимост от облекчаване и освобождаване на ресурс за фокусиране върху
специфичните им дейности .

■ Основен подход на взаимодействие и комуникация за предоставяне на информация към
ползвателите на услуги от работата на звената в НОИ (вътрешните ползватели) е
електронната поща. Липсва изградена интранет мрежа.
На база на изложеното предлагаме да се формулират следните предложения за подобрения:
Разработването на вътрешен акт (правила, процедури) за получаване на предложения от
служителите на НОИ по повод реда за предоставяне на обратна връзка за срещнати проблеми и
административни ограничения, анализ, предоставяне на обратна връзка по повод
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анализираните предложения, одобрение на целесъобразните и ефективни такива и
предприемане на мерки за реализирането им.
Въвеждането на посочената процедура ще доведе до увеличаване на ефективността;
подобряване на качеството; подобряване обслужването на клиенти; подобряване
организационната култура; повишаване мотивацията и удовлетвореността на служителите.
Предлагаме процедурата да съдържа следните основни стъпки:
1. Определяне на ред и механизъм за събиране на предложения от служителите на НОИ
С оглед липсата на интранет (вътрешен портал за служителите на НОИ) предлагаме да се
въведат анкети, използват годишните доклади и срещи по повод отчитане на изпълнението за
предоставяне на обратна връзка за срещани проблеми и поставяне в кутия/форма за
предложения в ЦУ и в ТП на НОИ.
Анкета
Предлагаме като форма за събиране на предложения от служителите въвеждането на анкета,
която на периодична база да се изпраща до служителите в НОИ за събиране на мнения в
електронен вид (чрез линк, достъпен на интернет страницата).
За ефективно използване на този метод е препоръчително да се изготви стандартна форма за
предложения. В анкетата могат да бъдат зададени въпроси, свързани с идентифициране на
проблеми, които затрудняват работата на служителите, формулиране на предложения за
решаване на проблемите и даване на идеи за подобрения на работните процеси в НОИ.
Поставяне на кутия за предложения
Кутията за предложения е често използван метод, който гарантира анонимността на
служителите (при желание за анонимност), като може да бъде използван за събиране на
анкетите. Предлагаме формата/кутията с предложения да бъде разположени в сградата на ЦУ и
всяко ТП на НОИ.
Обратна връзка от служителите като част от формата за отчитане на дейността
(годишните доклади, отчети) пред прекия ръководител
Създаване на възможност и поощряване на служителите от преките им ръководители да
докладват за проблеми, в рамките на годишните отчети за дейността и срещи с ръководството
по време на оценка на изпълнението. Този подход е формализиран, но гарантира възможност
за периодично оценяване на проблемите и идентифицираните възможности за подобрения от
служителите. Отговорност на преките ръководители е да създадат култура за свободно
дискутиране на проблеми и идентифициране на предложения в ръководените от тях звена.
2. Анализ на предложенията, разглеждане и приемане на добрите предложения
Получените предложения от анкетите, годишните отчети, доклади за дейността могат да бъдат
възложени за анализ на вътрешноведомствена работна група и представени за обсъждане и
приемане на добрите предложения на ниво регионален консултативен съвет на НОИ, главен
секретар на НОИ и управител. Процесът на приемане да бъде съпътстват от анализ на ползите
и разходите от предложението, както и мерки за реализирането му, в случай на
целесъобразността и ефикасността му и приемането му от управлението на НОИ. Анализът
може да бъде също представяна пред служителите на НОИ (по електронен път) като обратна
връзка с оглед приетите от тях предложения.
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3. Реализиране на предложението
Предложението се реализира спрямо разработения и одобрения от Ръководството план. В
процеса по реализиране на предложението се включва служителя, който го е инициирал (ако е
възможно), както и специалисти от областите обект на предложението.
4. Публикуване на събрани/реализирани предложения в годишни доклади за дейността на
НОИ
След реализиране на предложенията, препоръчваме публикуването им като част от дейността
на НОИ, с оглед по-голяма публичност за извършваните процеси пред обществеността и визия
за развитие.

3.4

Бързи победи и административни услуги

В таблицата по-долу са представени обобщените „бързи победи”, които Консултантът е
идентифицирал от прегледа на работните процеси на НОИ – препоръки, които могат да бъдат
осъществени в краткосрочен план и за които съществува степен на готовност. В пътната карта
по под-дейност 4.2. са представени всички идентифицирани препоръки от всички анализи по
настоящата поръчка – с краткосрочна, средносрочна и дългосрочна реализация.
Таблица 3. Бързи победи
№
1

2

Област за подобрение
Изискване на документ документ за прекратяване на
осигуряването към заявление за
отпускане на лична пенсия за
осигурителен стаж и възраст,
който е наличен в регистрите по
чл.5 ал. 4 от КСО. Информацията
е налична, тъй като осигурителят
представя в ТД на НАП
уведомление за прекратяване на
трудовия договор в седемдневен
срок и ежемесечно осигурителя
предоставя информация за
осигуреното лице в ТД на НАП
чрез попълване на Декларация 1.
Изискване на документи за
изплащане на парични
обезещтения за безработица,
които са налични в държавната
администрация и до които НОИ
има достъп:
(1) служебна бележка за
регистрация като безработен от
ДБТ, достъпен от НОИ чрез
базата данни на АЗ;
(2) акт за прекратяване на
правоотношението, достъпен от
НОИ чрез регистрите по чл.5 ал.
4 от КСО.

Препоръка

Коментар

Да отпадне изискването за
представяне на документ за
прекратяване на осигуряването и
информацията да се проверява по
служебен път

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.

Да отпадне задължението към
лицата за представяне на документ
на хартиен носител при
кандидатстване за ПОБ
- служебна бележка за регистрация
като безработен от ДБТ
- акт за прекратяване на
правоотношението
Посочените данни да се получават
от НОИ чрез достъп до базата
данни на АЗ (по отношение
регистрацията на безработни) и на
НАП (по отношение на
прекратеното правоотношение).
Да се подобри взаимодействието
между НОИ и АЗ като се даде

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.
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№

3

4

5

Област за подобрение

Изискване на документи за
издаване на удостоверения на
лицата, имащи право на парични
помощи за профилактика и
рехабилитация, до които НОИ
има достъп:
- за лицата с трайно намалена
работоспособност 50 и над 50% експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК и декларация, че не
са осигурени.
- за лицата претърпели трудова
злополука - разпореждане за
приемане на злополуката за
трудова.
- за лицата с професионална
болест - експертно решение за
признаване на професионална
болест.
- за самоосигуряващите се лица служебна бележка, в която се
посочва периода, за който
осигурителните вноски за
самоосигуряващото се лице са
внесени,
- за лицата получаващи лична
пенсия за инвалидност декларация, че не са осигурени.
Тази информация е налична в
регистрите по чл.5 ал. 4 от КСО.
Изискване на информация за
отпускане на пенсия към
заявлението, до която НОИ има
достъп: документи и
информация, доказващи
осигурителен (трудов) стаж след
01.01.2000 г. Тази информация е
налична в регистрите по чл.5 ал. 4
от КСО.
Непълна информация за
осигурители, осигурени лица,
самоосигуряващи се, физически и
юридически лица, поддържана в
регистрите по чл.5 ал. 4 от КСО

Препоръка
директен достъп до базата данни
на АЗ за регистрираните
безработни лица.
Да отпадне изискването за
представяне на следните
документи, необходими за
издаване на удостоверението за
профилактика и рехабилитация:
- за лицата с трайно намалена
работоспособност 50 и над 50% експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК и декларация, че не
са осигурени.
- за лицата претърпели трудова
злополука - разпореждане за
приемане на злополуката за
трудова.
- за лицата с професионална
болест - експертно решение за
признаване на професионална
болест.
- за самоосигуряващите се лица служебна бележка, в която се
посочва периода, за който
осигурителните вноски за
самоосигуряващото се лице са
внесени,
- за лицата получаващи лична
пенсия за инвалидност декларация, че не са осигурени

Коментар

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.

Да отпадне изискването за
подаване на информация за
годишното брутно трудово
възнаграждение или доходът,
върху който са внесени
осигурителните вноски за времето
след 1 януари 2000 г.

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.

Подобряване на взаимодействието
между НОИ, НАП и
осигурителите,
самоосигуряващите по повод
обмена на информация, събирана
по чл. 5 ал.4 от КСО. При наличие
на събрана такава от НОИ, която
не съответства на данните в
регистрите в НАП да се допусне
предаването на събраната
информация от лицата по службен
път и актуализирането й в

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.
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№

Област за подобрение

Препоръка

Коментар

Дейността по изплащане, на ПОП
на лице, което е в друга страна
членка, но осигурено по
българското законодателство и е
пожелало да получава
обезщетението си в друга държава,
която се извършва от дирекция
ЕРМД в ЦУ, да се извършва от ТП
на НОИ. Да се създадат
предпоставки за това чрез
въвеждане на подобно възможност
в информационната система и
право на ТП на НОИ да извършва
плащания в банкови сметки в
страни от ЕС.
Длъжностното лице от сектор
“ОП” към отдел “Пенсии” да
въвежда ЕР на ТЕЛК и
разпореждането за отпускане на
пенсия в програмния продукт и те
автоматично да се свързват с
досието за трудова злополука.

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.

регистрите.
6

7

8

9

Ненужно прехвърляне на
информация между ТП на НОИ,
което е обработило и разрешило
изплащането на ПОП на лице,
което е в друга страна членка, но
осигурено по българското
законодателство и ЦУ на НОИ,
което извършва само нареждане
на средствата в съответната банка
в държавата-членка.

При отпускане на пенсия поради
трудова злополука или
професионална болест,
длъжностно лице от сектор “ОП”
към отдел “Пенсии” предоставя
своевременно копия от ЕР на
ТЕЛК и разпореждането за
отпускане на пенсия на н-к отдел
“Пенсии”. Той от своя страна
предава документите с протокол
на н-к отдел “КПК”, като
последния ги предоставя на
инспектора по ТЗ за въвеждане в
програмния продукт и прилагане
към досието.
Липса на разписана процедура за
взаимодействие между звената
при подготовка на нормативна
рамка в ДОО, съгласуване и
публикуване на проекти на актове
за обсъждане и със
заинтересованите страни
Липса на генерирана и
систематизирана информация за
често срещани проблеми, грешки,
въпроси и казуси по отделни
функционални направления.

Изготвяне на процедура, която да
формализира срокове, ред,
механизми за изготвяне,
съгласуване на проекти на
нормативни актове и методически
указания по прилагане на
нормативната уредба
Създаване на практика за
оформяне и структуриране на
годишна база на често срещани
проблеми, грешки, въпроси и
казуси по отделни функционални
направления, които също да се
разпространяват като практика
сред ТП на НОИ. При изготвянето
им активно участие да вземат
освен методолозите в ЦУ и
контролните органи от ТП на
НОИ.

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.

Би могло да се реализира
през 2013 г. Не са
необходими
допълнителни ресурси.
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В следващата таблица е представен списък с идентифицираните от Консултанта
административни услуги, които НОИ предоставя, както и броя услуги, предоставени за 2011 г.,
където има налична информация. Тези услуги са идентифицирани при прегледа на основните
работни процеси в НОИ, използвайки одобрената методика, която не обхваща определяне на
административни услуги по смисъла на Закона за администрация. В този смисъл това не
представлява изчерпателен списък на всички административни услуги, предоставяни от НОИ.
Списък с административни услуги, предоставяни от НОИ:
Таблица 4. Идентифицирани административни услуги при прегледа на работните процеси на
НОИ
1
2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

Услуга
Отпускане на парични
обезщетения за временна
неработоспособност
Изплащане на парични
обезщетения за временна
неработоспособност
Изплащане на парични
обезщетения за трудови
злополуки и професионални
болести
Отпускане на парични
обезщетения за бременност и
раждане
Изплащане на парични
обезщетения за бременност и
раждане
Изплащане на парични
обезщетения за отглеждане на
малко дете
Отпускане на парични
обезщетения за трудоустрояване
при временно намалена
работоспособност поради общо
заболяване, трудова злополука
или професионална болест
Изплащане парични обезщетения
за трудоустрояване при временно
намалена работоспособност
поради общо заболяване, трудова
злополука или професионална
болест
Отпускане на парични
обезщетения за трудоустрояване
поради бременност и кърмене
Изплащане на парични
обезщетения за трудоустрояване
поради бременност и кърмене
Отпускане на парични
обезщетения за раждане на дете по чл. 50, ал. 6 и 7 от Кодекса за
социално осигуряване
Изплащане на парични

Нормативно основание
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за реда за съобщаване, регистриране,
потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните
болести
Наредба за установяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите злополуки
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
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13
14
15
16
17

18

19

20
21

22
23

24
25

Услуга
обезщетения за раждане на дете по чл. 50, ал. 6 и 7 от Кодекса за
социално осигуряване
Отпускане на парични помощи за
инвалидност поради общо
заболяване
Изплащане на парични помощи за
инвалидност поради общо
заболяване
Отпускане на еднократна парична
помощ при смърт на осигуреното
лице
Изплащане на еднократна
парична помощ при смърт на
осигуреното лице
Отпускане на парични
обезщетения и помощи при
прилагане на европейските
регламенти за координация на
системите за социална сигурност
и международните договори в
областта на социалното
осигуряване

Нормативно основание
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване

Изплащане на парични
обезщетения и помощи при
прилагане на европейските
регламенти за координация на
системите за социална сигурност
и международните договори в
областта на социалното
осигуряване
Отпускане, изменение, спиране,
възобновяване и възстановяване
на парични обезщетения за
безработица
Изплащане на парични
обезщетения за безработица
Отпускане, изменение,
осъвременяване, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на лична пенсия
за осигурителен стаж и възраст
Изплащане на лична пенсия за
осигурителен стаж и възраст
Отпускане, изменение,
осъвременяване, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на наследствена
пенсия или добавка за починал
съпруг/съпруга
Изплащане на наследствена
пенсия или добавка за починал
съпруг/съпруга
Отпускане, изменение,

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване

Наредба за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица
Наредба за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
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26
27

28
29

30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40

Услуга
осъвременяване, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на лична пенсия
за инвалидност и добавки за
чужда помощ
Изплащане на лична пенсия за
инвалидност
Отпускане, изменение,
осъвременяване, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на социална
пенсия за старост
Изплащане на социална пенсия за
старост
Отпускане, изменение,
осъвременяване, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на лична пенсия
за особени заслуги по чл. 91 КСО
Изплащане на лична пенсия за
особени заслуги по чл. 91 КСО
Отпускане, изменение,
осъвременяване, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на персонална
пенсия по чл. 92 КСО
Изплащане на персонална пенсия
по чл. 92 КСО
Отпускане, изменение,
осъвременяване, спиране,
възобновяване, прекратяване и
възстановяване на пенсия по
международен договор
Изплащане на пенсия и добавки
към пенсия по международен
договор
Ползване на парични помощи за
профилактика и рехабилитация
Проучване на професионалните
болести
Удостоверяване на злополуки
като трудови
Разследване на трудови
злополуки
Отпускане/отказ за отпускане на
гарантирани вземания при
несъстоятелност на работодателя
Изплащане на гарантирани
вземания при несъстоятелност на
работодателя

Нормативно основание

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на
паричните помощи за профилактика и рехабилитация
Наредба за реда за съобщаване, регистриране,
потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните
болести
Наредба за установяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите злополуки
Наредба за установяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите злополуки
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и
служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните
вземания при несъстоятелност на работодателя
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и
служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните
вземания при несъстоятелност на работодателя
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3.5

Едно гише „Безработица”

В предложението по-долу, Консултантът е представил своето виждане относно предоставяне
на комплексни услуги от страна на НОИ и Агенция по заетостта на граждани, кандидатстващи
за получаване на парични обезщетения за безработица от НОИ.
За конкретното предложение, Консултантът прави следните уговорки: не е изследвана
ресурсната обезпеченост на Агенцията по заетостта, както и правната рамка, свързана с
предложението, тъй като тази дейност еобхвата на договора между Консултанта и
Възложителя. Предложението е базирано единствено на изследваните работни процеси в НОИ,
идентифицираните области за подобрение и направените препоръки в тази връзка.
За да получи обезщетение за безработица, кандидатстващото лице трябва да отговаря на
няколко условия, а именно:

■ да са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9
месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването му;

■ да е регистрирано като безработно в Агенцията по заетостта;
■ да не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно
пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

■ да не упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4
Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец,
подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт лично от лицето
по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението се прилагат:

■ документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;
■ документи, удостоверяващи общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж,
и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното
осигуряване, по който Република България е страна;

■ декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по
образец;

■ копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка;
■ удостоверение за настоящ адрес, ако лицето е избрало да подаде заявление по настоящ
адрес;

■ документ за самоличност - за справка.
В Бюрата по труда, безработните лица могат да ползват права по реда на Закона за насърчаване
на заетостта. Регистрираните в дирекция "Бюро по труда" безработни лица, могат да ползват
следните услуги:

■
■
■
■
■
■
■
■

информация за обявени свободни работни места;
информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
посредничество по информиране и наемане на работа;
психологическо подпомагане;
професионално ориентиране;
включване в обучение на възрастни;
включване в програми и мерки за заетост и обучение;
стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението.
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За да използват тези услуги, търсещите работа лица следва да подадат заявление-декларация по
образец и да представят следните документи:

■
■
■
■
■

документ за самоличност;
документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
документи за придобито образование и/или квалификация;
документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска
комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни
противопоказаните условия на труд.

■ документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст
или на професионална пенсия за ранно пенсиониране

■ други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за
удостоверяване на други обстоятелства.
От направения преглед на процедурите за регистрация на безработни в Агенция по заетостта и
НОИ, за получаване на различни услуги, следва извода, че безработното лице трябва да
направи първо регистрация в Бюрото по труда и след това, с издаден от там документ, да
подаде заявление за получаване на парична помощ в НОИ.
Съгласно Споразумение между двете институции, Агенция по заетостта предоставя на НОИ
ежеседмично (всеки петък) информация за броя на регистрираните безработни лица по
дирекции за период от петък на предишната седмица до четвъртък на настоящата
включително. Служебните лица от НОИ за всяко лице правят проверка в регистъра.
Процесът, свързан с подаване на документи за отпускане на обезщетение, би могъл да се
оптимизира за гражданина, като се предостави възможност всяко безработно лице да подава
необходимите документи за получаване на обезщетение за безработица в съответното Бюро по
труда, в което то се регистрира. Документите, които касаят отпускането на обезщетението за
безработица да се изпращат по служебен път до съответното ТП на НОИ. По този начин ще се
облекчи предоставянето на тази услуга за гражданите, които ще подават необходимите
документи на едно място.
Към момента заявления за отпускане на обезщетения за безработица се подават в 28 ТП на
НОИ и 96 филиала. Бюрата по труда на територията на страната, които обслужват
безработните лица към момента са 98 на брой.
С предлаганата промяна, безработните лица в законоустановения срок, ще трябва да подават в
Бюрата по труда следните документи, касаещи отпускането на паричното обезщетение за
безработица:

■ заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица;
■ декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по
образец;

■ копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка;
Останалите документи, необходими за отпускане на обезщетението, лицето подава за
регистрирането му като безработно в Бюрото по труда:

■ документ за самоличност;
■ документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
■ документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
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.

42

Предлаганата промяна от една страна ще облекчи гражданите при подаването на документи за
различни услуги от две институции на едно место, ще спести време на гражданите и на
служителите на НОИ, ангажирани в процеса на приемане и проверка на документи, свързани с
отпускане на помощи за безработни лица и ще намали използването на хартия.
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4

Епизоди от живота

Консултантът е разгледал епизод от живота „Раждане на дете” с оглед възможно оптимизиране
на процеса за гражданите без да е необходимо да се посещават различни институции и
спестяване на тяхното време. Тази дейност е извън обхвата на Обособена позиция 2 на проект
BG051PO002/10/1.1-02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”.
В предложението по-долу, Консултантът е представил своето виждане относно предоставяне
на комплексни услуги от страна на НОИ, общините и Агенция за социално подпомагане на
майки в отпуск по майчинство с цел намаляване на времето за получаване на предоставяни
услуги, както и получаване на услугата от „едно място” без да е необходимо посещаване на
различни институции.
За конкретното предложение, Консултантът прави следните уговорки: не е изследвана
ресурсната обезпеченост на общините и Агенцията за социално подпомагане (респективно
дирекции „Социално подпомагане), както и правната рамка, свързана с предложението, тъй
като тази дейност е извън обхвата на договора между Консултанта и Възложителя.

4.1

Епизод от живота „Раждане на дете”

Процесът по административното обслужване на майките в периода от 410 дни, от които 45 дни
преди раждането, свързано с получаване и подаване на различни документи от различни
институции във връзка с раждането и майчинството, преминава през следните няколко етапа:
1. Издаване на болничен лист
Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при
бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.
Отпускът за бременност и раждане в размер 135 календарни дни, се разрешава от здравните
органи въз основа на болнични листове и се разпределя по следния начин:

■ за 45 календарни дни преди раждането – болничният лист се издава от лекаря, който
осъществява наблюдението на бременната. В болничния лист задължително се вписва
терминът на раждането;

■ за 42 календарни дни непосредствено след раждането – от лекаря, който е водил раждането.
Ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от лекар в лечебното заведение, в
чийто район е станало раждането или от избрания лекар на майката или на детето;

■ за 48 календарни дни – продължение на предходния болничен лист – от лекаря, при който е
регистрирано детето, или от личния лекар на родилката. Възможно е този болничен лист да
се издаде и от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа
болното дете, в случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в
болнично лечебно заведение.

■ При преносване се издава болничен за периода от края на определения термин до дата на
раждане или постъпване в болница за раждане. Този болничен се издава от лекаря, който
осъществява наблюдението на бременната. В тези случаи се получават 4 болнични, които
трябва да бъдат издадени.
Отпускът за остатъка след 135-я до 410 календарни дни се разрешава от работодателя въз
основа на следните документи:

■ писмено заявление от майката/осиновителката до работодателя;
■ акт за раждане на детето или акт за осиновяване;
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■ декларация, съгласно приложение № 7 към Наредба за работното време, почивките и
отпуските.
Осигурените лица представят необходимите документи на осигурителя си, който ги представя
в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и
физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества представят документите на
дружеството, което ги представя в съответното ТП на НОИ. Останалите самоосигуряващи се
лица представят сами необходимите документи в съответното ТП на НОИ.
2. Издаване на акт за раждане
Съгласно Закона за гражданската регистрация, актът за раждане се съставя въз основа на
писмено съобщение в срок от 7 дни. Съобщаването на раждането е задължение на
ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това,
когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато
раждането не е станало в лечебно заведение и длъжностното лице по гражданското състояние,
когато в населеното място няма компетентно медицинско лице. Длъжностното лице по
гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено станалото
събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално
удостоверение за раждане, което се получава от съответната община по постоянен адрес на
майката.
3. Получаване на парични помощи при бременност и раждане
Съгласно Закона за семейни помощи за деца, Агенцията за социално подпомагане чрез
Дирекциите "Социално подпомагане" отпуска семейни помощи при бременност, раждане и
отглеждане на деца, на лица и семейства, които отговарят на следните условия:

■ бременни жени - български граждани;
■ семейства на български граждани - за децата, които отглеждат в страната;
■ семейства, в които единият от родителите е български гражданин - за деца с българско
гражданство, които отглеждат в страната;

■ семейства на роднини, близки или приемни семейства - за деца, настанени по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;

■ бременни жени – чужди граждани, и семейства на чужди граждани, които постоянно
пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е
предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е
страна.
Видовете парични помощи включват:
3.1. Eднократна парична помощ при бременност
Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв., имат право на
еднократна помощ при бременност, когато нямат право на обезщетение за бременност и
раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.
Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава
обезщетение за бременност и раждане, поради това, че няма необходимия осигурителен стаж,
еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от
началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен
стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.
Помощта се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Молба
декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане"
по постоянен адрес на майката, а помощта се изплаща през следващия месец.
Необходимите документи са:
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■ удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни
месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата,
работещи по трудови или по служебни правоотношения;

■ удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния
осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката
на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на
НОИ, по образец;

■ копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за
срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които
осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се
извършва от ТП на НОИ;

■ медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
■ лична карта (за справка).
3.2. Eднократна парична помощ при раждане на дете
Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите
на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция.
Размерът на помощта се определя ежегодно от МТСП и се определя според поредността на
децата, родени от майката. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката,
помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. Ако до навършване на 2годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се
изплаща допълнителна еднократна помощ.
Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, като
помощта може да бъде поискана в срок от 3 години след тази дата.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес на майката:

■ оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
■ копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката, или удостоверение
от общинската администрация за родените от майката деца (Удостоверение за семейно
положение);

■ копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за
продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;

■ лична карта (за справка).
3.3. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година
Майката (осиновителката) има право на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци
до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато децата не са
настанени за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта се определя
ежегодно ot МТСП и се изплаща за всяко дете близнак. Помощта се изплаща на майката, а при
невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето. Тази помощ може да се
получава и от самотен баща, както и от семействата на роднини, близки или приемни
семейства - за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта
може да бъде поискана в срок до навършване на една година на децата.
3.4. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от
майка студентка, учаща в редовна форма на обучение
Отпуска се, когато майката (осиновителка) е студентка, учеща в редовна форма на обучение.
Правото за получаване на еднократната помощ възниква от датата на раждане на детето и/или
от датата на записване в редовна форма на обучение на майката. Помощта може да бъде
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поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането й започва от
месеца на подаване на молбата.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес на майката:

■ копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;
■ копие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решението на
съда за настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - в случаите по чл. 6а, ал. 5 ЗСПД;

■ уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД, че са записани като
редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията;

■ лична карта (за справка).
3.5. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст
Помощта се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата,
чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв. Изплаща се всеки месец
до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна, на деца, които живеят
постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в
специализирана институция за деца.
За дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, тази помощ се
получава независимо от дохода на семейството и е в двоен размер. Размерът на помощта се
определя ежегодно от МТСП.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес на майката. Към молба-декларацията се прилагат следните
документи:

■ удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни
месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата,
работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

■ служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна
издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

■ удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за
новата учебна година - в срок до 31 октомври

■ решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че
детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от ЗСПД;

■
■
■
■

удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
лична карта - за справка;
копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД);
копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда
за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);

■ копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
■ копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
■ служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации

и
профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на
избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция;

■ удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД);
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■ удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД).
3.6. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
Предоставя се в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката),
чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв., при условие, че:
- майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане
и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
- детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна
издръжка;
- детето живее постоянно в страната.
Помощта може да се получава и от самотен баща-осиновител или приемно семейство ако
отговарят на посочените по-горе условия.
Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или
под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето,
независимо от дохода на семейството.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес. Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

■ удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни
месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата,
работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

■ удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на
които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се
извършва от ТП на НОИ по образец;

■ удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават
обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;

■
■
■
■
■

копие от удостоверението за раждане на детето;
копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД);
лична карта (за справка);
копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда
за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД);

■ служебна

бележка, удостоверяваща извършените задължителни
профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето;

имунизации

и

■ удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД);
■ удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД).

4.2

Констатации и предложения за подобрение

От изложеното дотук можем да направим следните констатации във връзка с подаването и
получаване на документи от различни институции, свързани с периода на бременност, раждане
и майчинство:
1. Майката подава 3 или 4 болнични листа на осигурителя си, заедно с необходимите
документи към тях.
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2.

Удостоверението за раждане на детето се издава от общината. Данните за
удостоверението се подават по служебен път от лечебното заведение, в което майката е
родила. Майката (или упълномощено лице) получава оригинала на удостоверението за
раждане от общината.
3. За отпускането на парични помощи за раждане и за отглеждане на дете се подават в
Агенцията за социално подпомагане различни видове документи в зависимост от исканата
помощ.
Както е видно по-горе за някои от помощите, документите се издават от различни институции
– съд, ТЕЛК/НЕЛК, осигурители, Висши учебни заведения и т.н. Събирането на документите
по служебен път от всички тези институции е сложен и времеемък процес.
С оглед на това, нашето предложение включва облекчаване на процедурата за бременните
жени и майките относно подаване на болнични листове до осигурителя и отпускането на
Eднократна парична помощ при раждане на дете.
Целият процес би могъл да се оптимизира с въвеждането на електронен болничен лист.
Разглеждаме предложението в хипотеза „електронен болничен лист” при следните допускания:

■ Лекарят проверява дали съответното лице е осигурено, попълва електронния болничен лист
и го изпраща на осигурителя.

■ Осигурителят потвърждава, че лицето не е на работа и въвежда банковата сметка, по която
на лицето да бъде изплатено обезщетението.

■ След потвърждението на болничния лист, осигурителят го изпраща на НОИ.
Въвеждането на електронния болничен лист ще спести време, както на осигуреното лице, така
и на осигурителите. Ще се съкрати времето за изплащане на обезщетението.
За получаването на еднократната парична помощ за раждане на дете правим следното
предложение: Общината, след като издаде Удостоверението за раждане, по служебен път
изпраща в съответната Дирекция „Социално подпомагане” информацията, която да послужи за
отпускане на еднократната помощ, а именно: Име, дата на раждане и ЕГН на детето, имена на
родителите, данни за броя на родените от майката деца (за изчисляване на размера на
помощта).
След като информацията се получи в Дирекция „Социално подпомагане”, се задейства
процедура по отпускане на помощта. На дирекциите „Социално подпомагане” е необходимо да
им се осигури достъп до системата на електронния болничен лист с оглед получаване на
информация за банковата сметка на лицето, по която да бъде преведено обезщетението.
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5

Приложения

5.1

Приложение 1 – Списък с нормативни, стратегически и
вътрешни документи на НОИ, прегледани и от Консултанта

Нормативни актове:

■
■
■
■
■
■
■
■

Кодекс за социално осигуряване

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

ЗАКОН за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Граждански процесуален кодекс
Кодекс на труда
Данъчно - осигурителен процесуален кодекс
Административнопроцесуален кодекс
ЗАКОН за ветераните от войните
ЗАКОН за военноинвалидите и военнопострадалите
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
ЗАКОН за инспектиране на труда
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за наследството
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за семейни помощи за деца
ЗАКОН за Сметната палата
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за статистиката
ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Търговски закон
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветераните от войните
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
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■ ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
■ ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на
съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в
друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си
правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в
международни операции и мисии

■ НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят
осигурителни вноски

■ НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова
злополука”

■ НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване

■
■
■
■

НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
НАРЕДБА за медицинската експертиза
НАРЕДБА за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за
представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

■ НАРЕДБА за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица

■ НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските
граждани на работа в чужбина и морските лица

■
■
■
■

Наредба за осигурителните каси
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
НАРЕДБА за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и
вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”

■ НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на
професионалните болести

■ НАРЕДБА за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и
за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и
военнопострадалите

■ НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и
изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

■
■
■
■

НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
НАРЕДБА за трудоустрояване
НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
НАРЕДБА за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества,
доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително
пенсионно осигуряване

■ НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от
органите за инспектиране на труда
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■ НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители

■ НАРЕДБА № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни
средства

■ 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

■ НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция
на канцерогени и мутагени при работа

■ 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, издадена от министъра на финансите

■ НАРЕДБА № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други
регистри и информационни системи и за достъпа до данни, издадена от министъра на
правосъдието

■ НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване
на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита
извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и
съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона
за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява

■ НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване

■ НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за
профилактика и рехабилитация, издадена от председателя на Надзорния съвет на
Националния осигурителен институт

■ НАРЕДБА № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от
Кодекса на труда, издадена от министъра на труда и социалната политика

■ ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда
при пенсиониране

■ ИНСТРУКЦИЯ № 14 от 8.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в
професионален пенсионен фонд, издадена от управителя на Националния осигурителен
институт

■ ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 15.02.2001 г. за реда за подаване на заявление за участие в
универсален пенсионен фонд

■ ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 23.07.2004 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата,
неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, Издадена от
председателя на Комисията за финансов надзор и управителя на Националния осигурителен
институт

■ ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните
ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

■ ИНСТРУКЦЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата,
неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

■ ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за
временна неработоспособност

■ МЕТОДИКА за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова
злополука и професионална болес;
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■
■
■
■
■
■

Закон за администрацията;
Закон за държавния служител;
Класификатор на длъжностите в администрацията;
Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията;
Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за
координация на системите за социално осигуряване;

■ Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
за установяване на процедура за прилагане на Реглмент (ЕО) №883/2004;

■ Законите за бюджета на ДОО и Решенията за приемане на отчетите по изпълнението на
бюджета на ДОО.
Стратегически и програмни документи:

■
■
■
■

Конвергентна програма на Република България;
Национална програма за реформи и планове за изпълнението ѝ;
Демографска стратегия на Република България, планове и отчети за изпълнението ѝ;
Стратегия по заетостта (включително Актуализираната стратегия по заетостта) и
националните планове за действие по заетостта;

■ Българска „пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда;
■ Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално
включване;

■ Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България;
■ Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания и План за действие
за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания;

■ Стратегия за безопасност и здраве при работа, както и Националните програми по
безопасност и здраве при работа и отчетите за изпълнението им;

■ Обща стратегия за електронно управление в Република България.
Вътрешни документи на НОИ:

■
■
■
■
■
■

Длъжностно разписание на ЦУ на НОИ в сила от 22.06.2012 г.;
Длъжностни разписания на ТП на НОИ в сила от 25.06.2012 г.;
Функционални характеристики на вътрешните звена в ЦУ на НОИ;
Функционални характеристики на вътрешните звена в ТП на НОИ;
Правилник за дейността на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт;
Протоколи от заседанията на Надзорния съвет на НОИ 2010 – 2012 г.

■ Работна инструкция за организацията на работата в Дирекция Европейски регламенти и
международни договори;

■ Инструкция за организация на работата в Дирекция Европейски регламенти и
международни договори и Главна дирекция Финансово-счетоводна дейност във връзка с
изплащане на пенсиите по международните договори в областта на социалното
осигуряване;
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■ Работна инструкция за взаимодействието между Дирекция Европейски регламенти и
международни договори и териториалните поделения на НОИ, свързано с организацията на
работа, методическото ръководство и контрол на дейността по прилагане на европейските
регламенти и международни договори;

■ Вътрешни правила за организация на организацията на бюджетния процес при съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на Консолидирания бюджет на държавното обществено
осигуряване (КБДОО), на извънбюдожетната сметка на Учителския пенсионен форд и на
план-сметката на Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите;

■ Вътрешни правила за възлагане и отчитане промените в съществуващите и разработката на
нови модули в Информационната система на НОИ;

■ Инструкция за контрола на разходите на ДОО и реализиране на административнонаказателна отговорност;

■ Инструкция №1 от 20.05.2011г. за работата и отчетността с болничните листове за временна
неработоспособност;

■ Работна инструкция за изпълнение на задълженията по приемане, съхраняване и използване
на разплащателните ведомости на прекратени осигурители – без првоприемник;

■ Работна инструкция Приемане и обработка на документи за отпускане и плащане на
парични обезщетения за безработица на лица с прекратени правоотношения след
01.01.2009г., част 2 от Система за финансово управление и контрол;

■ Работна инструкция Приемане и обработване на документи за отпускане и изплащане на
парични обезщетения и помощи от ДОО, част 2 от Система за финансово управление и
контрол;

■ Работна инструкция за изпълнение на задълженията по електронна обработка на
разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в центровете за
електронна обработка;

■ Система за финансово управление и контрол - Част 1 Система за предварителен контрол и
двоен подпис, Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и прилагане
системата на двоен подпис;

■ Работна инструкция за дейността в отдел Изпращане на пенсии, СУСО;
■ Вътрешни правила за работата на медицинските комисии, СУСО;
■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Отпускане на пенсии,
СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Изплащане и
възстановяване на парични обезщетения и помощи от ДОО, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Приемане, съхранение и
изпращане на документи за пенсии в отдел Приемна и архив, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Изплащане и
възстановяване на парични обезщетения и помощи от ДОО, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Ред за даване на заявки
и отчитане на изработеното от печатната база, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Организация на
движението и отчитането на материалните активи, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Зареждане, отчитане и
заплащане на гориво за служебните автомобили чрез ползване на карти за безналично
плащане, СУСО;
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■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Провеждане на
инвентаризация на дълготрайните материални активи, дълготрайните нематериални активи
и стоково материалните запаси, бракуване на ДМА и ДНМА и счетоводно отчитане на
резултатите от инвентаризацията, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Командировки в
страната, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол – Работна инструкция Извършване на платени
услуги, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, част 1 Системи за предварителен контрол и
двоен подпис, Работна инструкция Поемане на задължение, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, част 1 Системи за предварителен контрол и
двоен подпис, Работна инструкция Извършване на разход, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, част 1 Системи за предварителен контрол и
двоен подпис, Работна инструкция Досие за задължения с периодични плащания, СУСО;

■ Вътрешни правила и процедури за планиране, организация и провеждане на процедура за
избор на юридически лица по реда на Наредба № 1 за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация;

■ Работна инструкция за изпълнение на задълженията по приемане, съхраняване и използване
на разплащателните ведомости на прекратените осигурители – без правоприемник - РУСО
гр. Кърджали;

■ Вътрешни правила и процедури при изпълнение на задълженията по пенсионно
обслужване, отпускане и изплащане на песнии - РУСО гр. Кърджали;

■ Вътрешни правила и процедури при изпълнение на задълженията по приемане на
документи за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица – РУСО гр.
Кърджали;

■ Работна инструкция за издаване и заверка на осигурителна книжка - РУСО гр. Кърджали;
■ Работна инструкция Приемане и обработка на документи за отпускане и изплащане на
парични обезщетения и помощи от ДОО - РУСО гр. Кърджали;

■ Вътрешни правила и процедури относно деклариране, разследване, регистриране и отчитане
на трудовите злополуки и професионални болести - РУСО гр. Кърджали;

■ Работна инструкция за осъществяване на процесите и дейностите при приложението на чл.
110, ал.1, т.1 от КСО в случаите на отменени ЕР на ТЕЛК, по които са отпуснати лични
пенсии за инвалидност поради общо заболяване по реда на чл.98, ал.7 от КСО - РУСО гр.
Кърджали;

■ Работна инструкция за изпълнение на задълженията по отпускане и изплащане на
гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя,
както и възстановяване на изплатените от тях средства във фонд ГВРС - РУСО гр.
Кърджали;

■ Вътрешни правила и процедури при изпълнение на задълженията за условията и реда за
изразходване на средства от бюджета на ДОО, определени като парични помощи за
профилактика и рехабилитация - РУСО гр. Кърджали;

■ Система за финансово управление и контрол, част 2 Приемане и обработка на документи за
отпускане и изплащане на обезщетения за безработица на лица с прекратени
правоотношения след 01.01.2009г., СУСО;
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■ Система за финансово управление и контрол, част 2 Работна инструкция Приемане и
обработка на документи за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица на лица с
прекратени правоотношения след 01.01.2009г., СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, част 2 Работна инструкция Счетоводно
отчитане и изплащане на парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания,
СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, част 2 Работна инструкция Приемане и
обработка на документи за отпускане и изплащане на парични обезщетения и помощи от
ДОО, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, Работна инструкция Профилактика и
рехабилитация, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, част 1 Системи за предварителен контрол и
двоен подпис, Работна инструкция Документиране и докладване на резултатите от
предварителния контрол, СУСО;

■ Система за финансово управление и контрол, част 1 Системи за предварителен контрол и
двоен подпис, Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и прилагане
на системата за двоен подпис, СУСО;

■ Работна инструкция Планиране, възлагане, подготовка, изпълнение на финансовите ревизии
и проверки по разходите на ДОО, СУСО;

■ Правила за организацията на работа в Столично Управление”Социално осигуряване” за
приложение на Закона за достъп до обществена информация;

■ Правилник за вътрешния трудов ред в СУСО;
Други източници на информация:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Годишниците „Социално осигуряване в България” 2003 г. – 2006 г.;
Годишен отчет за дейността на Националния осигурителен институт през 2011 г.;
http://www.noi.bg/forusers/infomaterials/150-izdania/godishnik;
http://www.noi.bg;
http://ec.europa.eu/social;
http://ec.europa.eu/solvit;
http://www.euaffairs.government.bg;
http://www.mlsp.government.bg;
http://www.euaffairs.government.bg.
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5.2

Приложение 2 – Списък клиентите, институциите и другите
заинтересовани страни на НОИ
Народно събрание
Министерски съвет
Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Агенция по социално подпомагане
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Агенцията за хората с увреждания
Министерство на финансите
Национална агенция за приходите
Министерство на здравеопазването
Регионалните здравни инспекции
Териториалните експертни лекарски комисии/ Националната експертна лекарска комисия
Фонд за гарантиране на вземанията на работници и служители
Комисията за финансов надзор
Националния статистически институт
Агенцията по вписванията
Министерството на вътрешните работи
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Държавна агенция „Национална сигурност”
Държавна агенция „Архиви”
съдебни органи
Общини
Социално-осигурителни институции в страни членки на ЕС и извън ЕС
Български осигурители, самоосигуряващи се лица, осигурителните каси, осигурени лица;
Чуждестранни граждани, които имат право да ползват услугите по администриране на
ДОО и изплащане на пенсии/обезщетения/помощи на територията на България.
Социални партньори - представителни организации на работниците и служителите и на
работодателите, признати съгласно Кодекса на труда;
Граждани, неправителствени организации
Банкови институции в България
Българска народна банка
Български пощи ЕАД
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5.3

Приложение 3 – Графични изображения на всички основни
процеси на НОИ
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5.4

Приложение 4 – Компоненти на процесите

Компоненти

Описание

Име на процеса

Наименованието на процеса според веригата на добавена стойност.

Цели на процеса

Процесите се въвеждат, за да обслужват конкретни потребности на
клиента. Клиентите могат да бъдат вътрешни (например друг процес) или
външни. Целите на процеса определят каква стойност ще бъде
допринесена за клиента. А може и да се възприеме като обща цел, поради
която институцията е събрала тази поредица от ресурси и дейности.
Целите на процеса трябва да бъдат специфични, измерваеми, изпълними,
реалистични и съобразени с времето.

Начало на процеса

Кратко описание на събитието, с което стартира процесът, за да се
покажат границите на процеса.

Стъпки по процеса

Описание на високо ниво на всички стъпки/дейности, които заедно
произвеждат резултатите от процеса.

Край на процеса

Кратко описание на събитието, с което приключва процесът, за да се
покажат границите на процеса.

Вход

Входът към процеса представляват елементите, материалите, ресурсите
или информацията, необходими за изпълнение на дейностите по процеса.

Изход

Изходът представлява крайния резултат от процеса – продукт, доставка
на нематериален продукт, информация или ресурс, който е произведен.

Системи/технологии

Списък от свързани с процеса и подпомагащи технологии, фокусирани
върху специфични приложения или бази данни, с които участниците в
процеса се свързват по време на дейностите. Информационните системи
предоставят доклади, съдържащи оперативна, финансова и правна
информация, която спомага за функционирането и контролирането на
процеса.
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5.5

Приложение 5 – Символи на изображение на процесите
Използва се за означение на процеси и подпроцеси

Отговорен отдел/дирекция
Описание

Съдържание: описание на подпроцеса/основните стъпки; структурното
звено, което отговаря за изпълнението на подпроцеса/основните дейности
и номерацията на подпроцеса/основните дейности

№

Документ - хартиен носител
хартиен носител

Съдържание: наименование на документа

Съхранение на електронни данни
Може да бъде файл/софтуер/база данни
Съдържание: наименование

Външно за организацията лице, например, клиент, институция, други
заинтересовани страни
Съдържание: наименование

Край на страницата

Възможност за оптимизиране на процесите – например, намаляване на
времето, отпадане на ненужни съгласувания, автоматизиране и др.
Съдържание: наименование на идентифицираната възможност
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5.6

Приложение 6 – Графични изображения на всички подпроцеси на основните процеси в НОИ
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5.7

Приложение 7 – Графични изображения на процесите на
координация и взаимодействие на НОИ с други институции
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