РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН


за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Обн.,ДВ, бр.112 от 29.12 2001., в сила от 1.01.2002 г.,изм.,бр.54от 31.05.2002 г.,в сила от 1.12.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.,в сила 1.01.2003 г.,изм. и доп.,бр.26 от 21.03.2003 г., изм.,бр.86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.,бр. 114 от 30.12.2003 г.)




§ 1. В чл.15 се създава нова точка 4 със следното съдържание:
    “4.  Такси за извършени посреднически услуги по договор с чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в други държави .”
§ 2.Чл.18,ал. 2, т. 4 се изменя така:
“4. лица,придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.”
§ 3.Чл. 19, ал. 2, т. 3 се изменя така:
“3. лица,придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или                                    професионална пенсия за ранно пенсиониране - по т.1 и 3.”
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. 	В ал.1 изразът “активно търсещо работа” се заменя с “безработно” 
2. 	В ал.2 изразът “лицето, което активно търси работа” се заменя с “безработното лице”
3. 	Ал. 3 и 4 се изменят така:
     “(3) Регистрацията се прекратява, когато търсещите работа лица:
1. 	сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция “Бюро по труда”
2. 	подадат молба по свое желание;
3. 	починат.
(4) Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случайте  когато:
1. не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения, включени в плана за действие;
2. не се явят на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок от 3 работни дни след тази дата; 
3. не спазват определения им график за посещение в поделението на Агенцията по заетостта;
4. откажат да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, и/или прекратят участието си в такъв курс;
5. започнат работа и са осигурени или подлежат на осигуряване по реда на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
6. придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
7. 	не изпълнят изискванията на чл. 18, ал. 5, изречение второ;
8. 	се включат в програми и мерки за заетост по този Закон.”
4. Ал. 6 се изменя така:
“(6) При представяне на доказателства за наличието на уважителни причини, прекратената на основание ал. 4, т. 1, 2, 3, 4 и 7 регистрация се възстановява.”
5. 	Създават се  ал. 7 и 8 със следното съдържание:
“ (7) Възстановява се и регистрацията на лицата:
1. осигурявани по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване за срок не по-дълъг от 9 месеца, когато са уведомили дирекция “Бюро по труда” в 7-дневен срок от възникване на основанието за осигуряване и са се явили в дирекция “Бюро по труда” в 7-дневен срок от отпадане на основанието;
2. включени в програми и мерки за заетост по реда на този Закон, явили се в дирекция “Бюро по труда” в 7-дневен срок от изтичане на срока на договора по програмата или мярката;
3. уволнени от наборна военна или мирновременна алтернативна служба при явяване в дирекция “Бюро по труда” в 30-дневен срок от датата на уволнението.
(8) Регистрацията на лицата по ал. 7, т. 3 се възстановява независимо от основанието за прекратяване.”
§ 5. Чл. 21, ал. 2 се изменя така: 
“(2) решенията по ал. 1 се издават, изпълняват и обжалват по реда на Закона за административното производство.”
§ 6. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 след думата “възнаграждение” се поставя запетая и се добавя “включително възнаграждението по т. 3”
2. В ал. 1, т.5 след думата “изплатеното” се добавя “брутно”, а след думата     “възнаграждение” се поставя запетая и се добавя “включително възнаграждението по т. 3”
3. 	В ал. 1 се създават т. 15 и 16 със следното съдържание:
         “15. разходи, направени за закупуване на селскостопански животни, включително пчелни семейства, буби, риби и зарибителен материал, както и необходимата за отглеждането им техника, пчеларски инвентар и лекарствени препарати, по одобрен проект за земеделска дейност.
16. 	средства за започване на самостоятелна стопанска дейност по чл.49;”
          4. В ал.1, т.11 след думите “чл. 47, ал.1” се добавя “и чл. 49 и 49а”.
          5. В ал.2, т.7 изразът “за земеделска дейност” се заличава, а след цифрата  
         14 се добавя “15 и 16”;
        §7. Чл. 49 се изменя така:
         “ Чл. 49 (1) Безработни лица, регистрирали микропредприятие по реда на 
 Закона за малките и средни предприятия, могат да ползват, съгласно чл.30 а
 ал.2, средства за започване на самостоятелна стопанска дейност по 
 одобрен от териториалното поделение на Агенцията по заетостта бизнес      проект.
         (2) Средства по ал.1 могат да ползват само лица, които не са упражнили     правата си по чл. 47 и 49а.
        (3) За придобиване на професионална квалификация по предмета на   дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект, на    лицата по ал. 1 се предоставят допълнително суми, съгласно чл. 30а, ал.2.”
         § 8. В чл. 49а, ал.1 след израза “т.14” се добавя “и т.15”. 
         § 9. Създава се чл. 49б:
         “ Чл. 49б. На лицата по чл.47,49 и 49а, съгласно чл.30а, ал.2, могат да се възстановяват средствата за ползвани  външни консултантски услуги.”
         § 10. В чл. 62, ал.2 думите “и мотивационно обучение” се заличават.
         § 11. В чл. 66, ал.3 думите “Наредба на Министерския съвет” се заменят с “правилника за прилагане на този Закон”.
         § 12. Т.4 от Допълнителната разпоредба се изменя така:
         “4. “Подходяща работа” е тази, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 30 км. извън него, при условие, че има подходящ 
обществен транспорт, за период до 24 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция “ Бюро по труда”. След този период, “ подходяща работа” е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето”.

                             
                                               Мотиви
          към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за  
                                   насърчаване на заетостта
    
            Динамиката на пазара на труда през последните години обуслови изменението и допълнението на Закона за насърчаване на заетостта една година след влизането му в сила на 01.01. 2002г.
            Въпреки направените в началото на 2003 година  промени в Закона, в хода на реализиране на различните дейности по активната политика по заетостта, се очертаха някои непълноти и несъвършенства в неговите разпоредби, които следва да бъдат преодолени, с цел повишаване на гъвкавостта и ефективността на политиката и във връзка с активизирането на посредническата дейност на Агенцията по наемане на български граждани в чужбина (чл.15 т.4). Поради тази причина беше разработен Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
          Предлаганите промени са в няколко насоки.
В отговор на създалата се ситуация на пазара на труда през последните няколко години се регламентира по-ясно статутът на активно търсещите работа лица, като се стесняват разпоредбите само до лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл.18, ал.2, т.4 и чл. 19, ал.2, т.3).
         Прецизират се разпоредбите в чл.20, ал.1 и 2, които се отнасят до изпълнението на препоръките на трудовия посредник в посока на това те да бъдат задължителни само за безработните, а не на всички активно търсещи работа лица.
        Разделянето в отделни разпоредби на чл.20, ал.3 и 4 на основанията за прекратяване на регистрацията на безработните и на активно търсещите работа лица и тяхното изчерпателно изброяване ще доведе до преодоляване на неяснотите, които съществуват в системата за регистрация в дирекция “Бюро по труда”.
         Възстановяването на регистрацията на безработните лица (чл.20, ал.7) има за цел запазване на техни права, от които те биха били лишени при нова регистрация в дирекция “Бюро по труда”.
         Въвеждането на обжалването по административен ред на актовете на директорите на Бюрата по труда в чл.21, ал.2 ще доведе до положителен ефект в две насоки. От една страна ще бъде улеснено обжалването на актовете за прекратяване и възстановяване на регистрацията на безработните лица и ще се засили контролът за тяхната законосъобразност. От друга страна ще се облекчи работата на съдилищата. 
         Включването на възможност за насърчаване започването на самостоятелна животновъдна дейност в новата точка 15 на чл.30а ще засили интереса на безработните лица към самонаемане в аграрния сектор. Ще се разшири кръгът от лица, които ползват насърчителните режими по Закона за насърчаване на заетостта.
        Предвиждането на финансово стимулиране за безработните лица да започват самостоятелна стопанска дейност (чл.49) ще насърчи предприемачеството и самонаемането. Ще се увеличат възможностите за стартиране на малък бизнес, осигуряване на доходи и самозаетост.
         С измененията в чл. 66, ал.3 се отстранява една неточност. Редът и условията за изплащане на стипендия на безработните лица, участващи в обучение за придобиване на професионална квалификация са уредени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (чл.69).
         Смятаме, че с предложените няколко изменения ще се отговори адекватно на динамичните промени в тази чувствителна сфера.
  

31.05.2004г.                                              Вносители: Гадар Хачикян Валери Цеков
                                                                  
                                                                  



