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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 допълнение 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., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г. и бр. 33 и 43 от 2008 г.)

Параграф единствен. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 7а:
“§ 7а. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2007 г., се преизчисляват от 1 октомври 2008 г., като определеният индивидуален коефициент на лицето към 1 октомври 2008 г. се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79.
(2) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.”


Законът е приет от XL Народно събрание на …………   …………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване

Законопроектът за допълнение на Кодекса за социално осигуряване има за цел да уреди нормативно преизчисляването на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2007 г.
През последните две години бяха предприети редица мерки за повишаване размерите на пенсиите. Бяха извършени изменения в Кодекса за социално осигуряване, като с тях се промени начинът за изчисляване на минималните размери на пенсиите за трудова дейност.
Беше направена промяна в кодекса за социално осигуряване, съгласно която пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се индексират ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент в съответствие с нарастването на осигурителния доход за страната и с индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
През 2007 г. беше извършен анализ на причините, довели до изоставане на размера на пенсиите, отпуснати през предходни години.
Една от причините за изоставането на отпуснатите преди 2007 г. пенсии бе възприетата формула за индексиране на „старите” пенсии с по-нисък процент от процента на годишно нарастване на осигурителния доход в периода до 2006 г.
Във връзка с това беше взето политическо решение пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2007 г., да се преизчислят от 
1 октомври 2008 г. на базата на средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв.
Предложеното преизчисляване на пенсиите ще бъде извършвано само ако това е по-благоприятно за всяко лице поотделно.
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