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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ. № 354-01-15 / 19.03.2003 г.                                                                                                              Проект!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

(обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от
23.12.1998 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от
27.07.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г.,
бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм.
и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г.,
изм. и доп., бр. 107 от 15.11.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп.,
бр. 119 от 27.12.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от
28.01.2003 г.)

§ 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В т. 1, б. "б" се изменя така:
"б) за лицата, в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице и се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.".
2.	В т. 2 след думите "самоосигуряващите се лица" се добавя "съответно
за земеделските производители", а думите "осигурителните вноски за тези лица
се внасят върху минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година" се
заличават.
3.	Създава се нова т.9 със следното съдържание:
"Т.9. За безработните лица, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноските се определят върху дохода на член от семейството за предходния месец. Вноските са за сметка на осигурените лица и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят."
4.	В ал.4 след думите "не по-малък от" се добавя "половината от".
мотиви
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
В чл. 40, ал. 4 от ЗЗО е определено, че лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание от закона, внасят осигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В тази категория лица на практика се включват граждани, които в повечето случаи имат ниски доходи, но не подлежат на социално подпомагане. За 2003 г. минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 200 лв. като осигурителната вноска е съответно 12 лв. Със законопроекта се предлага осигурителната вноска да се внася върху половината от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. По този начин неработещите лица ще бъдат облекчени за внасянето на вноските и ще се подобри сьбираемостга.
В законопроекта се предлага лицата, в неплатен отпуск да се осигуряват изцяло за своя сметка. Действащата сега разпоредба задължава работодателя да внася осигурителни вноски за работниците и служителите, които са в неплатен отпуск. По този начин работодателите трябва да отделят средства за осигуровки за лица, които не получават заплати. С предлаганото изменение ще се намали осигурителната тежест за работодателите и същевременно работниците и служителите в неплатен отпуск ще се осигуряват по реда за осигуряване на лица, коитое получават доходи.
В законопроекта е включено и изменение, отнасящото се за земеделските производители, което подобрява редакцията на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. В действащия текст не е дадено ясно разграничение между земеделските производители, които упражняват тази дейност без регистрация и регистрираните земеделски производители. При положение, че за посочените две категории лица се определя различен минимален месечен осигурителен доход със Закона за бюджета на ДОО, е необходимо точното им разграничаване и в Закона за здравното осигуряване.
В законопроекта се предлага лица, които са безработни, не подлежат на социално подпомагане и не получават обезщетение за безработни да се осигуряват върху реалния доход на член от семейството, а не върху минималния осигурителен доход. Това изменение има за цел да премахне една съществуваща несправедливост. Посочената категория лица понастоящем се осигуряват върху 200 лева, а реалният им доход на член от семейството е значително по-малък. За всички останали категории лица, законът е предвидил здравните осигуровки да се изчисляват върху реалния доход.
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