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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за изменение на Кодекса за социално осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., 
бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г. и бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69 и 70 от 2004 г.)

§ 1. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
“(3) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и помощите по държавното обществено осигуряване се изплащат чрез териториалните поделения на Националния осигурителен институт по ред, определен с акт на Министерския съвет.”
§ 2. В чл. 69, ал. 1 и 2 думата “трудов” се заменя с “осигурителен”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА разпоредбА
§ 3. До 31 декември 2005 г. паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и помощите по държавното обществено осигуряване се изплащат чрез осигурителите в сроковете за изплащане на възнагражденията на осигурените лица.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 
2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване


Â Ïëàíà çà äåéñòâèå çà ïåðèîäà 1 ÿíóàðè – 20 äåêåìâðè
2004 ã. ïî ïðèëàãàíåòî íà Ñòðàòåãèÿòà çà óñêîðÿâàíå íà ïðåãîâîðèòå çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç å çàëîæåíà êàòî ìÿðêà ïðîìÿíàòà â Êîäåêñà çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå, ñïîðåä êîÿòî èçïëàùàíåòî íà êðàòêîñðî÷íèòå îáåçùåòåíèÿ çà áîëåñò è ìàé÷èíñòâî äà ñå èçâúðøâà îò Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò äèðåêòíî íà ëèöàòà. 
Ñ ÷ë. 10 è 19-36 îò Ðåãëàìåíò íà Ñúâåòà (ÅÈÎ) 1408/71 ñå âúâåæäà ðåæèì íà èçïëàùàíå íà ïàðè÷íèòå îáåçùåòåíèÿ ïðè áîëåñò è ìàé÷èíñòâî, ñòàðîñò, èíâàëèäíîñò è ñìúðò íà ïðàâîèìàùèòå ëèöà íà òåðèòîðèÿòà íà âñÿêà äúðæàâà ÷ëåíêà, â êîÿòî ëèöåòî æèâåå ïîñòîÿííî èëè ïðåáèâàâà, ò.å. ñòðèêòíî å ïðîâåäåí ïðèíöèïúò íà èçíîñ íà ïàðè÷íè îñèãóðèòåëíè ïëàùàíèÿ. Ñëåäîâàòåëíî ñúîáðàçÿâàéêè ñå ñ ïðåïîðúêàòà íà êîìèñèÿòà îò ðåäîâíèòå é äîêëàäè çà íàïðåäúêà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ òîçè ïðèíöèï ñëåäâàøå äà çàëåãíå è â èçðàáîòâàíèòå â ìîìåíòà ïðîåêòè íà äâóñòðàííè äîãîâîðè çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå. Ôàêò å îáà÷å, ÷å èçíîñúò íà îáåçùåòåíèÿòà çà âðåìåííà íåðàáîòîñïîñîáíîñò è ìàé÷èíñòâî è íà ïîìîùèòå ïðè ñìúðò èçðè÷íî å èçêëþ÷åí îò ñòðàíà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ïî÷òè âñè÷êè ñêëþ÷åíè äîãîâîðè èëè äîãîâîðè íà åòàï ïðîåêò. 
Ïðè÷èíàòà äà ñå èçêëþ÷âàò ïàðè÷íèòå îáåçùåòåíèÿ îò èçíîñ å, ÷å òå ñå èçïëàùàò òåõíè÷åñêè ÷ðåç îñèãóðèòåëèòå, à íå äèðåêòíî îò Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò íà ëèöàòà. Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò îò âîëÿòà íà îñèãóðèòåëÿ çàâèñè èçöÿëî äàëè òîé ùå ïðåâåäå â ÷óæáèíà êðàòêîñðî÷íî îáåçùåòåíèÿ çà áîëåñò èëè ìàé÷èíñòâî íà îñèãóðåíîòî ëèöå, êîåòî âðåìåííî ïðåáèâàâà èçâúí Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.  
Съществуващият нормативен режим не създава достатъчно гаранции, че заложеният в Регламент 1408/71 принцип на износимост на обезщетенията за болест и майчинство може да се прилага безпрепятствено след присъединяването на Република България към Европейския съюз. Ако той в момента е препятствие тези обезщетения да се изнасят към няколко държави, то той ще е още по-голямо препятствие те да се изнасят към всички останали 26 държави - членки на Европейския съюз. 
Ñëåäâà äà ñå îò÷åòå è ôàêòúò, ÷å ñëåä êàòî Ðåãëàìåíò 1408/71 ñòàíå çàäúëæèòåëåí, çà íåãîâîòî ïðèëàãàíå ùå ñå ïîïúëâàò ñïåöèàëíî ðàçðàáîòåíè ôîðìóëÿðè, êîèòî ïðè äâèæåíèå ìåæäó äúðæàâèòå ÷ëåíêè ñå ïðåäñòàâÿò íà îñèãóðèòåëíèòå èíñòèòóöèè ïî ìåñòîïðåáèâàâàíå. Òàêèâà ôîðìóëÿðè ñå ïðåäñòàâÿò âêëþ÷èòåëíî è âúâ âðúçêà ñ èçïëàùàíå íà îáåçùåòåíèÿòà ïðè áîëåñò è ìàé÷èíñòâî. Òîâà íàëàãà Íàöèîíàëíèÿò îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò äà èìà ãîòîâíîñò äà ðàáîòè ñ òåçè ôîðìóëÿðè, ò.å. è ñ îãëåä îñèãóðÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíîòî îáñëóæâàíå íà äåéíîñòòà ïî èçïëàùàíå íà ïàðè÷íèòå îáåçùåòåíèÿ ïðè áîëåñò è ìàé÷èíñòâî íà ðàáîòíèöè åìèãðàíòè å íåîáõîäèìî òÿ äà ñå ïðåõâúðëè êúì Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò.
От друга страна, преминаването на изплащането на паричните обезщетение към Националния осигурителен институт ще даде възможност за подобряване на контрола и ще освободи работодателите от ролята им на посредници на държавното обществено осигуряване при извършване на плащанията.
С предлаганите изменения се отчита, че е целесъобразно промяната да се извърши с отлагателен срок за влизането й в сила от 
1 януари 2006 г., за да се даде възможност на Националния осигурителен институт да направи необходимата организация и методика за изплащане на обезщетенията по предлагания ред и да има пълна готовност да извършва трансфера им в чужбина след присъединяването ни към Европейския съюз.
Предвидената промяна в чл. 69 е с оглед постигане на терминологично единство при употребата на понятията в кодекса, а именно: правата, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, сред които е и правото на пенсия, се ползват след преценка за наличие на определен осигурителен стаж.
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