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Когато е отбелязано, че самоосигуряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, 
от който се иска изплащане на парично обезщетение, се попълва датата, на която го придобива, 
когато тази дата е през периода на исканото обезщетение, т.е. попълва се последният ден, с който 
се придобива необходимият осигурителен стаж. 

3. „Код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” -  
в 2 позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който се иска изплащане на парично 
обезщетение, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 
на министъра на финансите от 29 декември 2005 г. 

Забележка. Когато към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение 
осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по 
време период, през който лицето е било осигурено. 

4. „Считано от .................... 20..... г.“ осигуряването ми е прекъснато/прекратено - попълва се, 
ако осигуряването е прекъснато/прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след 
прекъсването/прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато/прекратено е 
календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. 

 
II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато 

се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване на 
изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната платежна 
сметка на самоосигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо 
декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното 
обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. 

Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението 
се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, 
отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата. 

На последния ред се попълват името и фамилията на самоосигуряващото се лице и се подписва, 
когато удостоверението е на хартиен носител.“ 

 
6. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така: 

 „Приложение № 15 
към чл. 24 

 

Вх. № в ТП на НОИ ............./....20...... г. 
 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА  
ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА  
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ 
ГР. …………………………… 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на 

осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от 
Кодекса на труда 

 

от .................................................................................................................................................... 
(име, презиме и фамилия на лицето) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................ 
адрес за кореспонденция.................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.) 

6. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така:

„Приложение № 15 
към чл. 24
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Когато е отбелязано, че самоосигуряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, 
от който се иска изплащане на парично обезщетение, се попълва датата, на която го придобива, 
когато тази дата е през периода на исканото обезщетение, т.е. попълва се последният ден, с който 
се придобива необходимият осигурителен стаж. 

3. „Код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” -  
в 2 позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който се иска изплащане на парично 
обезщетение, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 
на министъра на финансите от 29 декември 2005 г. 

Забележка. Когато към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение 
осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по 
време период, през който лицето е било осигурено. 

4. „Считано от .................... 20..... г.“ осигуряването ми е прекъснато/прекратено - попълва се, 
ако осигуряването е прекъснато/прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след 
прекъсването/прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато/прекратено е 
календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. 

 
II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато 

се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване на 
изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната платежна 
сметка на самоосигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо 
декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното 
обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. 

Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението 
се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, 
отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата. 

На последния ред се попълват името и фамилията на самоосигуряващото се лице и се подписва, 
когато удостоверението е на хартиен носител.“ 

 
6. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така: 

 „Приложение № 15 
към чл. 24 

 

Вх. № в ТП на НОИ ............./....20...... г. 
 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА  
ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА  
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ 
ГР. …………………………… 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на 

осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от 
Кодекса на труда 

 

от .................................................................................................................................................... 
(име, презиме и фамилия на лицето) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................ 
адрес за кореспонденция.................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.) 
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телефон...................................................... мобилен телефон................................................................... 
електронен адрес...................................................................…………….................................................. 
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ..................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице) 
ЕИК/код по БУЛСТАТ ...................................................... 
 
чрез упълномощено лице 
………………………………………………………………………………… 

(име, презиме и фамилия на лицето) 
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................ 
адрес за кореспонденция............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.) 

телефон...................................................... мобилен телефон................................................................... 
електронен адрес...................................................................…………….................................................. 
 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР, 
 

Заявявам желанието си да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ...................  
......................................................................................................................................................................, 

(временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/отглеждане на дете до 2-годишна възраст/осиновяване 
на дете до 5-годишна възраст/отглеждане на дете до 8-годишна възраст) 

считано от ............... 20.... г. 
 

Прилагам следните документи: 
1. Документ за самоличност (за справка). 
2. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна 
неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - 
приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и 3 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). 
3. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане 
на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за остатъка до 
410 дни – приложение № 2 към чл. 4, т. 1 от НПОПДОО. 
4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск 
за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни – приложение 
№ 2а към чл. 4, т. 1 от НПОПДОО. 
5. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на 
основание чл. 50, ал. 6 и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание  
чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни – приложение № 3 към чл. 4, т. 2 от НПОПДОО. 
6. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на 
основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка 
до 410 дни – приложение № 4 към чл. 4, т. 3 от НПОПДОО. 
7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 
5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – приложение № 5 
към чл. 4, т. 4 от НПОПДОО. 
8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск 
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53г от КСО за срок до 365 
дни – приложение № 5а към чл. 4, т. 4 от НПОПДОО. 
9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 
5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на 
предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – приложение № 6 към чл. 4, т. 5 
от НПОПДОО. 
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10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до  
2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО – приложение № 7 към чл. 4, т. 6 от 
НПОПДОО. 
11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до         
8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО - приложение  
№ 7а към чл. 4, т. 7 от НПОПДОО. 
12. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск 
за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО – приложение № 8 
към чл. 4, т. 6 от НПОПДОО. 
13. Акт за прекратяване на правоотношението – за справка. 
14. Други ........................................................................................................................................ 

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са 
приложени. 

 
 
Дата ..................................................  Подпис на лицето: 
гр. (с.) ................................................  (име и фамилия на заявителя/упълномощеното лице) 
 
Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да 
намерите на интернет адрес: www.noi.bg.“ 
 
 

7. Навсякъде в приложенията: 
а) думата „моля“ се заменя със „заявявам желанието си“; 
б) след думите „улица, №, ж.к., бл.“ се поставя запетая и се 

добавя „вх.“. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 август 2022 г., с 
изключение на § 1, т. 1 - 7 и на § 2, т. 7, които влизат в сила от деня на 
обнародването на постановлението в „Държавен вестник”.  
 

 
 
 
 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов 

Вярно, 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:  

/Веселин Даков/ 

МЕТОДИКА
за изменение на цената на договор за общест-

вена поръчка в резултат на инфлация

Чл. 1. С методиката се регламентира на-
чинът за изменение на цената на договор за 
обществена поръчка и рамково споразумение 
в резултат на инфлация, при която съществено 
са увеличени цените на основните стоки и 
материали, формиращи стойността на договора 
за строителство и рамковото споразумение 
за строителство. 

Чл. 2. За изменение на цената на договор 
и рамково споразумение по чл. 1 се прилага 
коефициент на тежест на строителните мате-
риали в себестойността на различните видове 
строежи съгласно таблицата. Коефициентът 
се прилага към стойността на целия договор 
и рамковото споразумение. 

№
Тежест на строителните материа-
ли в себестойността на различни-

те видове строежи
Тежест

1

Сградно строителство (жилищно, 
административно, обществено-об-
служващо и прилежаща инфра-
структура)

58.00%

2
Производствени сгради, инстала-
ции, съоръжения в областта на 
енергийната инфраструктура

67.00%

3

Индустриално строителство, в т.ч. 
производствени сгради, инсталации, 
съоръжения, прилежаща инфра-
структура

62.00%

4
Мрежи и съоръжения в областта на 
водоснабдяването и канализацията, 
пречиствателни станции

52.00%

5
Строителство на автомагистрали, 
скоростни пътища, РПМ, общински 
пътища, улици, пътни съоръжения, 

55.00%

7. Навсякъде в приложенията:
а) думата „моля“ се заменя със „заявявам 

желанието си“;
б) след думите „улица, №, ж.к., бл.“ се по-

ставя запетая и се добавя „вх.“.

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от

1 август 2022 г., с изключение на § 1, т. 1 – 7 
и на § 2, т. 7, които влизат в сила от деня на 
обнародването на постановлението в „Дър-
жавен вестник“. 

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

6194

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Методика за изменение на 
цената на договор за обществена поръчка в 

резултат на инфлация

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

Член единствен. Приема Методика за из-
менение на цената на договор за обществена 
поръчка в резултат на инфлация.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението 

влиза в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов


