
11/23/2017 Държавен вестник

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=100397 1/1

 

          Национален осигурителен институт
брой: 7, от дата 26.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.23

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за
профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр.

23 от 2014 г.; изм., бр. 94 от 2014 г.; доп., бр. 4 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1 се създава буква „д“:
„д) фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.“
§ 2. В чл. 2, ал. 4 думите „ , не са осигурени“ се заличават.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите „ , както и декларация по образец (приложение № 2), че не са осигурени“ се заличават.
§ 4. В чл. 8, ал. 3 думите „и декларацията по чл. 7, ал. 2“ се заличават.
§ 5. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) До участие в процедурата не се допускат лица, за които са влезли в сила разпореждания за събиране на суми по ревизионни

актове за начет за причинени от тях в резултат на допуснати нарушения на дейността по профилактика и рехабилитация щети на
държавното обществено осигуряване в размер над 1 на сто от общия размер на получените средства за тази дейност през предходната
година.“

§ 6. В § 1 т. 2 и 3 се отменят.
§ 7. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 се отменя.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация от фонд:

                      

 
„Общо заболяване и

майчинство“

 
„Пенсии“

 
„Пенсии, несвързани с

трудова дейност“

 
„Пенсии за лицата по

чл. 69“

„Трудова злополука и  професионална болест“

по чл. 55, ал. 1 КСО по чл. 55, ал.
2 КСО

по чл. 56 КСО

“
Заключителна разпоредба

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Председател на Надзорния съвет: Ивайло Калфин
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