			
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 						Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение 
на Закон за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2008г



§ 1.  В чл. 8 се правят следните изменения:
	  
	В т.5 числото 2000 се заменя  с  1600



§  2. В чл. 10 се правят следните изменения:
	Числото 90 се заменя със  110 и числото 190 се заменя с  220.


	 
§  3. В чл. 11 се правят следните изменения:
	Числото 190 се заменя с 220.


 В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения 
 Създава се нов  § 4.

§  4. В чл. 49 от Кодекса за социалното осигуряване  се правят следните промени
	 ал.2  става ал.3, добавя се нова ал.2 със следното съдържание:
	“При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане, в случай на едновременно раждане на две и повече деца, се изплаща обезщетението по ал.1, като се добавя и месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване , за всяко следващо от едновременно родените деца.”
	Ал. 3 става ал.4 със следното съдържание:
	“ Добавеното месечно парично обезщетение по ал.2 е равно по размер на обезщетението по чл.53, ал.1”
	3. Досегашните ал.2 и 3 стават съответно ал.3 и 4.

Създава се нов §5.

§5. В чл.50 на Кодекса за социално осигуряване ал.1 става ал.2. 
Добавя се нова ал.1
“ Добавеното месечно парично обезщетение по Чл.49,ал.2 е за срок 270 дни и не се изплаща 45 дни преди раждането.”
 Досегашните ал.1,2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал.2, 3, 4, 5, 6 и 7.


Създава се нов §6

§6. В Кодекса за социално осигуряване в чл.53 се създава нова ал.2.

 “ След изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) в случай на едновременно раждане на две и повече деца се изплаща паричното обезщетение по ал.1 за две деца, в троен размер за три деца и така за всяко следващо от едновременно родените деца. “

Ал.2 става ал.3 и следва пренареждане до ал.6.


§4става §7,  §5става §8, §6 става §9, §7 става §10.


									
					



М  О  Т  И  В  И

	  към проекта на Закон за изменение и допълнение на
	  Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
	                             за 2008 година

		Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година има за цел привеждане на определени позиции на този  бюджет в по-висока степен на адекватност с европейските социално-осигурителни практики, а също така обезпечаване в по-висока степен на съответствието на осигурителните права с осигурителния принос.

		Промените в § 1 касаят максималния размер на осигурителния доход . В представения от Министерския съвет законопроект е заложен съществен скок от 1400 лв на 2000 лв. В нашия законопроект предлагаме да се избегне такова скокообразно изменение и максималния размер на осигурителния доход да се повиши на 1600. При стойност 2000 лв много рязко се повишава цената на труда на висококвалифицираните работници и се намалява разполагаемия доход на тези заети.

		В § 2 се предлагат промени на минималния и максималния размер на обезщетението за безработица съответно от 90лв на 110лв и от 190лв на 220лв. Аргументите за това са, че тук става въпрос за настъпването на осигурителен риск и обезщетението следва да е свързано с минималното възнаграждение за труд. Обезщетението също така трябва да осигурява средства за живот в определен период на липса на доходи.

		В § 3  се предлага изменение на заложената сума за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване от 190 лв да бъде заменена с 220. Обезщетението за отглеждане на малко дете след 315 дни би следвало да бъде равно поне на минималната работна заплата  за страната за съответната година. Това обезщетение следва да осигурява поне минимално ниво на доход на работещата и осигурена майка, съответен на минималния доход от труд.

		Промените в §§ 4,5 и 6 предвиждат майката на две и повече едновременно родени деца да получава освен 90% от брутното си възнаграждение за срок от 315 дни и месечно парично обезщетение в размер на минималната дневна работна заплата, установена за страната
 в срок от 270 дни, като то не се изплаща 45 дни преди раждането.До настоящия момент нормативните разпоредби не правят разлика между майката, която е родила повече от едно дете от една и съща бременност и другите майки. По този начин майката на близнаци бива ощетена, тъй като в случай, че роди децата си от различни бременности тя би получавала обезщетение за бременност и раждане, както и обезщетение за отглеждане на малко дете за всяко едно от тях. При раждането на повече от едно дете от една бременност обезщетението е само едно и като срок и като сума.

	Предложените изменения са насочени към подобряване и усъвършенстване на осигурителната практика, като се цели премахване на неравностойното третиране на осигурените лица и следване на принципа на солидарност.
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