



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 и допълнение на закона за насърчаване на заетостта

(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 30, 33 и 48 от 2006 г., 
бр. 46 от 2007 г. и бр. 26 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 16 т. 10 се изменя така:
„10. разходи за транспорт, квартира, стипендии и групова рискова застраховка за времето на обучението на безработни лица;”.
§ 2. В чл. 19, ал. 2, т. 3 думите „по т. 1, 3 и 4” се заменят с „по т. 1-4 
и 7;”.
§ 3. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 се създава т. 22:
“22. групова рискова застраховка на включени в обучение безработни лица за срока на обучението.”
2. В ал. 2:
a) точка 1 се изменя така:
„1. по т. 1-6 – на работодателя, наел безработно лице, лице, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, или лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, насочено от поделение на Агенцията по заетостта;”
б) създава се т. 14:
„14. по т. 22 – на застрахователни институции, лицензирани от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Кодекса за застраховането и актовете по прилагането му.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. В 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, 68, 76, 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.) се правят следните изменения:
1. В чл. 53, ал. 4 думите „безработно лице по” се заменят с „лице, включено в”.
2. В чл. 54, ал. 3 думите „безработно лице по” се заменят с „лице, включено в”.


Законът е приет от XL Народно събрание на …………   …………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.








































М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за насърчаване на заетостта

Политиките за растеж и заетост в отговор на демографските предизвикателства, свързани със застаряването на населението, изискват по-пълно използване на потенциала на по-възрастната работна сила. По данни на Националния статистически институт към края на 2007 г. населението в страната в трудоспособна възраст е 4817 хил. души, или 63 на сто от цялото население, а населението над трудоспособна възраст - 1717 хил. души, или 
22,5 на сто от цялото население. Работодателите са изправени пред недостиг на работна сила с определена квалификация, което изисква привличане на допълнителен трудов ресурс. В тази връзка са важни усилията за повишаване участието на по-възрастните работници на пазара на труда, както и привличането на други групи, включително лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към 31 декември 2006 г. лицата от възрастовата група 55-64 г. са 1018 хил. души. Пенсионираните лица за трудова дейност са 2099 хил. души, от които придобилите право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са 1677 хил. души. 
България натрупа опит в провеждането на политика по заетостта, насочена към удължаване на трудовия живот. Значително увеличение се наблюдава в равнището на заетост сред лицата на възраст 55-64 г. За периода 2003-2007 г. коефициентът на заетост за тази възрастова група нараства с 
12,5 процентни пункта – от 30 на сто през 2003 г. до 42,6 на сто през 2007 г. През последните години са реализирани конкретни действия и мерки в подкрепа на безработните лица над 50-годишна възраст, които са една от целевите групи на пазара на труда. Осигурени са възможности за включване в програми и мерки за заетост и обучение, финансирани със средства от държавния бюджет. Въведен е подход към работата, основан на „жизнения цикъл”, който осигурява подкрепа за личността при преходите между различните състояния на пазара на труда. Този подход изисква подобряване на условията на труд за по-възрастните работници, подобрен здравен статус и стимули за труд, които да увеличат трудовия живот. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, се регистрират в самостоятелна група в териториалните поделения на Агенцията по заетостта и имат достъп до ограничен кръг от услуги – информация за обявени свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа и психологическо подпомагане. През 2007 г. средногодишният брой на пенсионерите, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, е 785 души. С промените в Закона за насърчаване на заетостта от март 2008 г. са уредени възможностите за включване в учене през целия живот на лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Пенсионерите в трудоспособна възраст се регистрират в самостоятелна група и е регламентирано правото им на участие в програми и мерки за заетост и обучение.  
В Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2008-2015г., която определя целите, направленията и действията на пазара на труда в дългосрочен план, е отделено специално внимание не само на безработните лица, но и на другите групи търсещи работа лица, сред които са заетите, лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и др. Планирано е значително да бъде разширен диапазонът на инициативите с оглед създаване на условия за извършване на преход към икономика, основана на знанието. Акцентът е поставен върху по-активното участие в учене през целия живот на по-възрастната част от населението, което ще ги направи по-адаптивни на пазара на труда, както и върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и по-широкото прилагане на гъвкавите форми на заетост. 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта цели осигуряване на достъп до инструментите на активната политика на пазара на труда на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Законопроектът предвижда в обхвата на лицата, които могат да участват в програми и мерки за заетост и обучение, да се включат и пенсионерите. Уредено е и правото им на информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта. Промените са необходими и с оглед изпълнението на Лисабонските цели на Европейската стратегия по заетостта, една от които е постигане равнище на заетост на 
по-възрастните работници (55-64 г.) 50 на сто през 2010 г. За първото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост за лицата от възрастовата група 55-64 години е 44,1 на сто.
Законопроектът предвижда също така сключването на групова рискова застраховка за безработните лица, включени в обучение за срока на обучението. Средствата за застраховане ще се осигуряват от бюджета за активна политика на Министерството на труда и социалната политика за съответната година. До този момент задължението за сключване на застраховки бе на обучаващата организация, като са констатирани случаи на представяне на полици без покритие, при които при настъпване на застрахователния риск не могат да се покрият щетите на включените в обучение лица. Предлаганите промени целят осигуряването на пълна защита на безработните лица, участващи в курсове за обучение, организирано от Агенцията по заетостта. След обявяване на процедура по Закона за обществените поръчки Агенцията по заетостта ще сключва групова рискова застраховка за времето на обучение.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ще допринесе за изпълнението на решението на Съвета на управляващата коалиция от 10 май 2008 г. за разширяване обхвата на Националната програма „В подкрепа на майчинството”. Създаването на нормативни условия за развитие на програмата в тази насока ще допринесе за постигането на по-добър баланс между професионалните и семейните задължения на майките с малки деца, както и за завръщането им на работа. Заетите по програмата пенсионери ще получават допълнителни доходи. Промените в Кодекса за социално осигуряване предвиждат прекратяване на обезщетението при отглеждане на малко дете и на обезщетението при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете, независимо от обстоятелството дали детето се отглежда от безработно лице, от лице с право на професионална пенсия за ранно пенсиониране или от лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включено в Националната програма „В подкрепа на майчинството”.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2008 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ




УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИРИНСКИ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение  .......... на Министерския съвет от 2008 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)




