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Проект
ЗАКОН
За изменение и допълнение на Закова за закрила при безработица и
насърчаване на заетостта (Обн. ДВ, бр. 120 от 1997 г., изм. бр. 123 и бр. 155 от
1998 г., доп. бр. 26 и бр. 50 от 1999 г., изм. бр. 65 от 1999 г., доп. бр. 67 от 1999
г., изм. бр. 68 от 1999 г., доп. бр. 84 от 1999 г., изм. бр. 110 от 1999 г. и бр. 1 от
2000 г.)
§1. В чл. 9, т. З след края на текста се поставя запетая и се допълва с
"Включително за изплащането на осигурителните вноски за пенсии и здравно
осигуряване на безработните за периода, през който получават обезщетение при
безработица";
§ 2. В чл. 71 се правят следните допълнения и изменения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Паричното обезщетение за безработица на безработно лице с трудов
стаж над 25 години н на възраст до 3 години от придобиването на право на
пенсия за изслужено време и старост се изплаща за период до 36 месеца."
2. Досегашната ал. 2 става ал. З и след текста "В сроковете по ал. 1" се
допълва "и ал. 2."
3. Досегашните ал. З, 4, 5 и б стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
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МОТИВИ
Към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за
закрила при безработица и насърчаване на заетостта (Обн. ДВ, бр. 120 от
1997 г., изм. бр. 123 и бр. 155 от 1998 г., доп. бр. 26 и бр. 50 от 1999 г., изм. бр.
65 от 1999 г., доп. бр. 67 от 1999 г., изм. бр. 68 от 1999 г., доп. бр. 84 от 1999 г.,
изм. бр. 110 от 1999 г. и бр. 1 от 2000 г.)

Предлаганият законопроект има за цел да се решат два изключително
важни проблема с трайно значение на пазара на труда. Те се отнасят до следното:
1.   Преустановяване   трансферирането   на   средства   от   Фонд
"Професионална квалификация и безработица" към фондовете за пенсионно и
здравно осигуряване. Предлага се да се прекрати практиката за изплащане на
осигурителни вноски за пенсионно и здравно осигуряване'на лицата, получаващи
обезщетение при безработица за сметка на осигурителната вноска за
безработица, а тези разходи ад се поемат от държавния бюджет. Това се налага
поради следните причини: първо, обезщетението за безработица компенсира
безработния за временната загуба на работа и доходи от труд, негов източник е
осигурителната вноска за безработица, т.е. то не е доход от наемен труд, върху
който да се дължат осигурителни вноски за други осигурителни фондове; второ,
средствата, освободени от този неоснователен трансфер могат да се пренасочат
за програми за заетост и професионална квалификация, например за 2000 г по
отчет те са над 57 млн. лв. при положение, че за програми за заетост и
квалификация са били изразходвани само около 27 млн. лв.
2. Създаване на условия за:                             .
а) по-достоен и спокоен преход от активна трудова дейност към третата
възраст на работниците и служащите, които са пред пенсиониране и са с най-
малки шансове, ако са безработни да се реализират поради напредналата си
възраст на пазара на труда;
б) активизиране дейността на НСЗ в посока на търсене и предлагане на
работни места.
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