Проект!

ЗАКОН
за изменение на Кодекса за социално осигуряване

/обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2001 г., доп., бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 2002 г., доп., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 2003 г., доп., бр. 42 от 2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 114 от 2003 г./

§ 1. В член 48а след думата "безработица" се поставя точка, а текстът до края се заличава.
§ 2. В член 52а след думата "безработица" се поставя точка, а текстът до края се заличава.
§ 3. В § 87, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване /обн., ДВ, бр.1 от 2002 г.; изм., бр.74, бр. 119 от 2002г./ думите "и бременност и раждане" се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 4. Този закон влиза в сила от 1 януари 2004 г.



мотиви

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Предлаганите с този закон изменения имат за цел да усъвършенстват действащите към този момент разпоредби свързани с осигурителния риск майчинство .
Преди създаването на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване за придобиване правото на парично обезщетение при бременност и раждане не съществуваше изискване за продължителността на осигурителния стаж.
В чл. 40, ал. 2 от кодекса беше предвидено за възникването на правото на това обезщетение, че не е необходимо наличието на предварителен 6-месечен осигурителен стаж.
С последните изменения на КСО от 1.01.2004 г., с които беше приет и чл. 48а, получаването на парично обезщетение се постави в зависимост от наличието на 6-месечен осигурителен стаж, от които З месеца трябва да са набрани през последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, от който започва отпускът за бременност и раждане.
На практика, тези два режима се намират в пълна противоположност един спрямо друг, което пък налага предлагането на промени, които да създадат баланс между тях, чийто коректив е мотива това да бъде в интерес на осигурените лица.
Същевременно до влизането в сила на Кодекса за задължително обществено осигуряване от 1.01.2000 г., за придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане се изискваше 3-месеца трудов стаж.
Ето защо с направените в този закон изменения се предлага един разумен баланс на условията и предпоставките, при които може да се получава паричното обезщетение при бременност и раждане и на това за отглеждане на малко дете.
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