





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 бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.



Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 530 432,8 хил. лв.,  както следва:

П О К А З А Т Е Л И
Сума
( хил. лв.)
 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
7 530 432,8 
1.       Осигурителни приходи
    6 353 238,6 
1.1.      Осигурителни вноски
    4 293 618,7 
1.1.1.   Вноски  за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 
 2 548 424,0 
1.1.2.   Вноски от работници и служители (лична вноска)
   1 540 263,9 
1.1.3.   Вноски от самонаети лица  (самоосигуряващи се лица)
       157 630,8 
1.1.4.   Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване
 
            от Националната агенция за приходите
         37 300,0 
1.1.5.   Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално 
 
            осигуряване и § 4, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално
 
            осигуряване
         10 000,0 
1.2.      Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година
    2 069 619,9 
2.        Неданъчни приходи
        23 344,7 
2.1.      Приходи и доходи от собственост
          4 253,0 
2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви
        18 861,7 
2.2.1.   Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване
 
            от Националната агенция за приходите
           7 000,0 
2.2.2.   Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националният осигурителен 
 
            институт след 31 декември 2005 г.
           1 500,0 
2.2.3.   Други глоби, санкции и неустойки
         10 361,7 
2.3.      Други неданъчни приходи
             230,0 
2.3.1.    Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на 
             работниците и служителите”
  200,0
2.3.2.    Други неданъчни приходи
        30,0 
3.      Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
             -758,6
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
      352 322,9 
5.      Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет
 
         за покриване на  недостига от средства
       792 285,2 
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 7 527 844,1 хил. лв., както следва:


 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
   7 527 844,1 
1.         Разходи  
   7 517 844,1 
1.1.      Пенсии
   6 564 371,9 
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   6 175 292,6 
1.1.2.       Пенсии за сметка на републиканския бюджет
      289 456,2 
1.1.3.       Пенсии по международни спогодби
         54 000,0 
1.1.4.       Издръжка  (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
         45 623,1
1.2.      Социални помощи и обезщетения
      797 790,2 
1.3.      Програми,  дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
         93 102,0 
1.3.1.       Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
        42 798,2 
1.3.2.       Други възнаграждения и плащания за персонала
           4 226,6 
1.3.3.       Задължителни осигурителни вноски от работодатели
           8 236,2 
1.3.4.       Издръжка
         24 940,3 
1.3.5.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации  и дейности  
             74,9 
1.3.6.       Капиталови разходи
        12 825,8 
1.4.      Отбрана и сигурност
           1 246,2 
1.5.       Разходи за лихви 
          1 333,8 
1.5.1.        Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции  (Световната банка)
         1 332,8 
1.5.2.        Други разходи за лихви към местни лица
                 1,0 
1.6.       Резерв за реформата в социалното осигуряване
      60 000,0 
2.          Предоставени трансфери 
        10 000,0 
2.1.        На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
          3 500,0 
2.2.           На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"
           6 000,0 
2.2.1.        Мероприятия за  предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести
 
                 съгласно чл. 24, т. 3 от  Кодекса за социално осигуряване
          4 000,0 
2.2.2.        За  диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24,  т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
           2 000,0 
 2.3.          За Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
              500,0 
 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 
         2 588,7 
ФИНАНСИРАНЕ
       -2 588,7
      Погашения по заеми от Световната банка  - № 4081 от Международната банка за възстановяване 
 
      и развитие (-)
          -2 588,7
      Наличност в края  на периода 
-


 
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума  5 486 847,6 хил. лв.,  както следва:

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
   5 486 847,6 
1.      Осигурителни приходи
   5 426 347,6 
1.1.      Осигурителни вноски
    3 356 727,7 
1.1.1.   Вноски  за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 
    1 927 312,1 
1.1.2.   Вноски от работници и служители (лична вноска)
    1 235 762,8 
1.1.3.   Вноски от самонаети лица  (самоосигуряващи се лица)
       146 352,8 
1.1.4.   Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване
 
            от Националната агенция за приходите
        37 300,0 
1.1.5.   Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално 
 
            осигуряване и § 4, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално
 
            осигуряване
        10 000,0 
1.2.      Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година
    2 069 619,9
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
         60 500,0 
 
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума  
6 291 148,5 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
   6 291 148,5 
1.         Разходи  
    6 291 148,5
1.1.      Пенсии
    6 228 371,4 
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
    6 131 130,3 
1.1.3.       Пенсии по международни спогодби
         54 000,0 
1.1.4.       Издръжка  (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
         43 241,1 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
          2 777,1 
1.6.       Резерв за реформата в социалното осигуряване
         60 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
     -804 300,9

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета  на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума   291 522,9 хил. лв.,  както следва:

 І.       ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       291 522,9 
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
      291 522,9 
 
(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета  на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума  
291 533,3 хил. лв.,  както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
      291 533,3 
1.         Разходи  
      291 533,3 
1.1.      Пенсии
      291 522,9 
1.1.2.       Пенсии за сметка на републиканския бюджет
      289 456,2 
1.1.4.       Издръжка  (пощенска такса и ДДС )
          2 066,7 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
                10,4 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)  
              -10,4
 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума  118 569,6 хил. лв.,  както следва:

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
      118 569,6 
1.      Осигурителни приходи
       118 569,6 
1.1.      Осигурителни вноски
      118 569,6 
1.1.1.   Вноски  за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 
       118 569,6 

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума  57 289,1 хил. лв.,  както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
         57 289,1 
1.         Разходи  
         51 189,1 
1.1.      Пенсии
        44 477,6 
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
        44 162,3 
1.1.4.       Издръжка  (пощенска такса и ДДС)
              315,3 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
          6 711,5 
2.          Предоставени трансфери 
          6 100,0 
2.1.           На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 24,  т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
             100,0 
2.2.           На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"
          6 000,0 
2.2.1.        Мероприятия за  предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести 
 
                 съгласно чл. 24, т. 3 от  Кодекса за социално осигуряване
          4 000,0 
2.2.2.        За  диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24,  т. 4 от
 
                 Кодекса за социално осигуряване
          2 000,0 
 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)   
         61 280,5 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума  639 509,4 хил. лв.,  както следва:

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
 639 509,4 
1.      Осигурителни приходи
      639 509,4 
1.1.      Осигурителни вноски
     639 509,4 
1.1.1.   Вноски  за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 
      391 184,8 
1.1.2.   Вноски от работници и служители (лична вноска)
     237 046,6 
1.1.3.   Вноски от самонаети лица  (самоосигуряващи се лица)
        11 278,0 

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума   690 607,3 хил. лв.,  както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
      690 607,3 
1.         Разходи  
      687 207,3 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
       687 207,3 
2.          Предоставени трансфери 
           3 400,0 
2.1.           На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26,  т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
       3 400,0 
 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
       -51 097,9

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума   179 112,0 хил. лв.,  както следва:

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
      179 112,0 
1.      Осигурителни приходи
       178 812,0 
1.1.      Осигурителни вноски
       178 812,0 
1.1.1.   Вноски  за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 
      111 357,5 
1.1.2.   Вноски от работници и служители (лична вноска)
         67 454,5 
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
              300,0 
 
(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума  101 083,9 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
      101 083,9 
1.         Разходи  
      101 083,9 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
      101 083,9 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица",  както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
         78 028,1
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите  и трансферите на обща сума  814 871,3 хил. лв.,  както следва:
 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
     814 871,3
2.      Неданъчни приходи
        23 344,7 
2.1.      Приходи и доходи от собственост
          4 253,0 
2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви
        18 861,7 
2.2.1.   Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване
 
            от Националната агенция за приходите
          7 000,0 
2.2.2.   Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националният осигурителен 
 
            институт след 31 декември 2005 г.
          1 500,0 
2.2.3.   Други глоби, санкции и неустойки
      10 361,7 
2.3.      Други неданъчни приходи
            230,0 
2.3.1.    Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на 
             работниците и служителите”
  200,0
2.3.2.    Други неданъчни приходи
                30,0 
3.      Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
            -758,6
5.      Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет
 
         за покриване на  недостига от средства
      792 285,2 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума   96 182,0 хил. лв.,  както следва:
 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       96 182,0
1.         Разходи  
       95 682,0 
1.3.      Програми,  дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
        93 102,0 
1.3.1.       Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
        42 798,2 
1.3.2.       Други възнаграждения и плащания за персонала
         4 226,6 
1.3.3.       Задължителни осигурителни вноски от работодатели
          8 236,2 
1.3.4.       Издръжка
        24 940,3 
1.3.5.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации  и дейности  
               74,9 
1.3.6.       Капиталови разходи
         12 825,8 
1.4.      Отбрана и сигурност
         1 246,2 
1.5.       Разходи за лихви 
          1 333,8 
1.5.1.        Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции  (Световната банка)
          1 332,8 
1.5.2.        Други разходи за лихви към местни лица
                 1,0 
2.          Предоставени трансфери 
              500,0 
 2.3.          За Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
              500,0 
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
    718 689,3 
РАЗДЕЛ  ІV.  ФИНАНСИРАНЕ
   -718 689,3 
      Погашения по заеми от Световната банка  - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-)/
        -2 588,7
      Наличност в края  на периода 
      716 100,6 
(4) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.
Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2009 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 260 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 130 лв.;
4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност – 65 лв.;
5. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.
Чл. 9. Определя се за 2009 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:
	от 1 януари до 31 март – 113,49 лв.;

от 1 април до 30 юни    – 124,84 лв.;
от 1 юли до 31 декември  – размерът по т. 2, увеличен с процент, равен на процента, определен по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, намален с 10 пункта.
Чл. 10. Определя се за 2009 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 5,50 лв., и дневен максимален размер – 
11 лв.
Чл. 11. Определя се за 2009 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв.
Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.
Чл. 13. Определя се за приход по бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” – за дейностите по 
чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 15. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 1, т. 4 в размер 60,0 млн. лв. се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” в размер 0,1 на сто.
(2) За 2009 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя –  660 лв.
(3) Приема се план-сметка на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” съгласно приложение № 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване (КСО), които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ. 
§ 2. За 2009 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от КСО. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд "Пенсии", а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г., постъпват като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход  в бюджета на НОИ.
§ 3. За 2009 г. за всяко действително наето лице по програмата “В подкрепа на майчинството” от фонд “Общо заболяване и майчинство” се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от КСО.
§ 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, 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, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 64, 77, 97, 100, 109, бр. 113 от 2007 г. и бр. 33, 43, 67, 69 и 89 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1; 
б) създават се ал. 2-5:
“(2) Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:
1. фонд “Общо заболяване и майчинство” за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
2. фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
3. фонд “Трудова злополука и професионална болест” за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, старост, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
4.  фонд “Безработица” за безработица.
(3) За осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фондовете “Общо заболяване и майчинство”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест” и  “Безработица”.
(4) За осигурените лица за трудова злополука и професионална болест се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд “Трудова злополука и професионална болест”.
(5) За осигурените лица за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт се внасят осигурителните вноски в размерите, определени за фонд “Пенсии”.”
2. В чл. 4:
а) в  ал. 1:
аа) думите “всички осигурени социални рискове” се заменят с “общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица”;
бб) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет”;
б) в ал. 4 думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство”;
в) в ал. 7 думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт”.
3. В чл. 5:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: 
“Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд “Пенсии” в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.”;
б) в ал. 2 думата “изцяло” се заличава и се създава изречение второ: 
“Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд “Пенсии” в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.”
4. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:
1. 18 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 
1960 г., а за работещи при условията на І или ІІ категория труд и за тези по 
чл. 4, ал. 1, т. 4 - 21 на сто;
2. 13 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещи при условията на І или ІІ категория труд и за тези по 
чл. 4, ал. 1, т. 4 - 16 на сто;
3. 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
4. 1 на сто за фонд “Безработица;
5. от 0,4 до 1,1 на сто за фонд “Трудова злополука и професионална болест”, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.”
б) в ал. 3:
аа) точка 7 се изменя така:
“7. от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” се разпределя в съотношение 60:40;”
бб) точка 8 се изменя така:
“8. от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя както следва:
а) 8 на сто за сметка на осигуреното лице и 18 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
б) 10 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 – 13 на сто;”
вв) създава се т. 9:
“9. от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя както следва:
а)  5,8 на сто за сметка на осигуреното лице и 13 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
б)  7,2 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 – 10,2 на сто.”;
в) алинея 4 се изменя така:
“(4) Възнаграждението за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.”;
г) алинея 8 се изменя така:
“(8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, в срока за подаване на декларацията. Когато лицето с данъчната декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена дейност през минали години, то подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.”;
д) в ал. 10:
аа) точка 1 се изменя така:
“1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;”
бб) в т. 2 след думата “търговски” се добавя “или в неперсонифицирани”;
е) в ал. 11 след думите “ал. 1” се добавя “и 2”.
5. В чл. 7, ал. 2 след думите “ал. 1” се добавя “и 2”.
6. В чл. 9:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
“5. времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2, за които не е определен минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3, са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната работна заплата за страната; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за него работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата.”;
б) в ал. 2, т. 5 думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” се заменят с “инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство”;
в) в ал. 8, т. 2 след думата “търговски” се добавя “или в неперсонифицирани”.
7. В чл. 11:
а) в заглавието думите “всички осигурени социални рискове” се заменят с “общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица”;
б) в ал. 1 думите “всички осигурени социални рискове” се заменят с “общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица”.
8. Създава се нов чл. 13а:
“Осигурителни права на осигурените за общо заболяване и майчинство
Чл. 13а. Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на:
1. парични обезщетения за:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;
б) трудоустрояване при временна намалена работоспособност поради общо заболяване;
в) трудоустрояване поради бременност и кърмене;
г) бременност и раждане;
д) отглеждане на малко дете;
2. парични помощи за:
а) инвалидност поради общо заболяване, когато няма основания за отпускане на пенсия;
б) профилактика и рехабилитация;
в) помощно-технически средства, свързани с увреждането.”
9. Създава се чл. 13б:
“Осигурителни права на осигурените за безработица
Чл. 13б. Осигурените във фонд “Безработица” имат право на парично обезщетение за безработица.”
10. Досегашният чл. 13а става чл. 13в и в него ал. 1 се изменя така:
“(1) Лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са внесени или дължими осигурителни вноски за тези рискове за период 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провеждат профилактиката и рехабилитацията. В периода 6 календарни месеца се включва и времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете, и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.”
11. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
12. В чл. 20:
а) в ал. 2 т. 12 се отменя;
б) в ал. 3 т. 4 се отменя.
13. В чл. 21:
а) в т. 4 буква “в” се отменя.
б) създава  се нова т. 5:
“5. трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година;”.
14. В чл. 22 т. 4 се отменя.
15. В чл. 26б думите “и за трансфери на здравноосигурителни вноски за безработните” се заличават.
16. В чл. 40:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.
(2) Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж.”;
б) в ал. 3 думите “териториалните поделения на” се заличават;
в) алинея 5 се изменя така:
“(5) Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и данните, декларирани в подадените документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”
17. В чл. 41, ал. 2:
а) в т. 1 думите “всички осигурени социални рискове” се заменят с “общо заболяване и майчинство”;
б) точка 2 се отменя.
18. Член 48а се изменя така:
“Право на обезщетение за бременност и раждане
Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.”
19. В чл. 50:
а) в ал. 1 и 5 думите “всички осигурени социални рискове” се заменят с “общо заболяване и майчинство”;
б) алинея 6 се отменя.
20. В чл. 51 думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство”.
21. В чл. 52 думите “всички осигурени социални рискове” се заменят с “общо заболяване и майчинство”.
22. Член 52а  се изменя така:
“Право на обезщетение за отглеждане на малко дете
Чл. 52а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 
6 месеца осигурителен стаж като осигурени за  този риск.”
23. В чл. 53, ал. 5 думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство”.
24. В чл. 54:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите “всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство”;
бб) в т. 2 думите “всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство”;
б) в ал. 2 изречение второ се изменя така:
“Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.”
25. В чл. 54а:
а)  в ал. 1:
аа) в основния текст думите “за всички осигурени социални рискове” се заменят с “във фонд “Безработица”;
бб) в т. 1 думите “съответното териториално поделение на” се заличават.
б) алинея 5 се изменя така:
“(5) Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”
26. В чл. 54б:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд  “Безработица” за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния  дневен размер на обезщетението за безработица. 
(2) Минималният и максималният  дневен размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.”;
б) алинея 5 се изменя така:
“(5) Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.”;
в) в ал. 7:
аа) основният текст се изменя така:
„(7) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:”
бб) в т. 1 и 3 думите “минималната месечна” се заменят със “среднодневната минимална”;
вв) създава се т. 4:
“4. за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.”
27. В чл. 54в ал. 4 се отменя.
28. В чл. 54ж:
а) в заглавието след думата “отпускане” се поставя запетая и се добавя “изплащане”;
б) в ал. 2 думите “полагащите се обезщетения за безработица” се заменят с ”вземания на лицата от държавното обществено осигуряване по реда на чл. 114, ал. 1”;
в) създава се ал. 3:
“(3) Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен институт на лицата по декларирана от тях банкова сметка.”
29. В чл. 70, ал. 1, изречение първо думите “един процент” се заменят с “процент едно цяло и едно на сто”.
30. В чл. 74, ал. 3 след думата “отпуска” се поставя запетая и се добавя “възобновява или възстановява”.
31. В чл. 105, ал. 2 думите “три години от датата, на която е станало изискуемо” се заменят с “тригодишен давностен срок считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася”.
32. В чл. 115:
а) в ал. 1:
аа) в изречение първо думите “петгодишен давностен срок” се заменят с “петгодишен давностен срок считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася”;
бб) в изречение второ думите “десетгодишен давностен срок” се заменят с “десетгодишен давностен срок считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят”;
б)  в ал. 2 т. 2 се отменя;
в) в ал. 4 думите “три години от датата, на която са станали изискуеми, с изключение на вземанията по чл. 54в, ал. 4” се заменят с “три години считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася”.
33. В чл. 157 ал. 3 се изменя така:
“(3) От 1 януари 2009 г. вноските за универсални пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица както следва:
	за сметка на осигуреното лице - 2,2 на сто;

за сметка на осигурителя - 2,8 на сто.”
34. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) в § 5, ал. 1 думите “2009 г.” се заменят с “2020 г.”;
б) в § 9, ал. 9 след думите “фонд “Пенсии” се добавя “и са изцяло за сметка на лицата”;
в) в § 22, ал. 7 след думите “4,3 на сто” се добавя “и са изцяло за сметка на осигурителя”;
г) създава се § 22ж:
“§ 22ж. Определянето на размера и изплащането на паричните обезщетения за безработица на лицата, чиито правоотношения са прекратени преди 1 януари 2009 г., се извършва по досегашния ред.“
д) създава се § 22з:
“§ 22з. (1) За 2009 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се определя считано от 1 април в размер 700 лв.
(2) Отпуснатите пенсии с начална дата до 31 март 2009 г. се преизчисляват по реда на чл. 70 с процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията.”
е) създава се § 22и:
“§ 22и. (1) За 2009 г. осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 март 2009 г., се извършва от 1 юли с процента, определен по чл. 100, намален с 10 пункта.
(2) С процента по ал. 1 се увеличава и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
(3) Осъвременяването на пенсиите по ал. 1 и 2 се извършва с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.”
§ 5. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 4, 
т. 29 и т. 34, буква „д”, които влизат в сила от 1 април 2009 г., и § 4, т. 34, 
буква „е”, която влиза в сила от 1 юли 2009 г.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване


Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2009 г. е разработен съобразно Решение № 142 на Министерския съвет от 2008 г. за бюджетната процедура за 2009 г., Решение № 337 на Министерския съвет от 2008 г. за одобряване на средносрочната фискална рамка и основните допускания за периода 2009 – 2011 г. и Указанията на МФ – БЮ № 3 от 28 май 2008 г. за подготовка на тригодишната бюджетна прогноза.  
Предоставеният за обсъждане проект е разработен на основата на писмо на Министерството на финансите № 33-01-44 от 
22 октомври 2008 г. относно подготовката на проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2009 г., в което допусканията за периода 2009-2011 г. бяха съгласувани предварително.
В проекта е отразено политическото решение за участие на държавата в приходите на фонд ”Пенсии” с трансфер (а не с вноски), равен на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица.
Съществена особеност за 2009 г. е и преструктурирането на приходите и разходите, които включват трансферите и предоставянето на здравноосигурителните вноски на НЗОК директно от републиканския бюджет, а не от бюджета на ДОО.
Основните макроикономически параметри, които са заложени при разработването на приходната и разходната част на проекта на КБДОО за 2009 г. са:
1.  Брутен вътрешен продукт – 73 485,0 млн. лв.
2. Среден  месечен осигурителен доход  – 587,41 лв.
3. Средногодишна хармонизирана инфлация – 6,7%.
4. Минимална работна заплата – 240 лв.
Предложените в проектобюджета за 2009 г. приходи и разходи се основават на конкретни социалноосигурителни показатели и разпоредби от действащото законодателство, уточнени и съгласувани с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите, а именно:
1. Размер на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” на ДОО от 1 януари 2009 г. -  18 на сто за лицата, родени преди 1 януари 
1960 г., и 13 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Новите размери на вноските за фонд “Пенсии” се разпределят между работодателите и осигурените лица в съотношение 10:8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. (при общ размер 18 на сто), и 7,2:5,8 на сто, за лицата, родени след 31 декември 1959 г. (при общ размер 13 на сто). Вноската за самоосигуряващите се лица е съответно 18 на сто и 13 на сто. 
Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд “Пенсии” по реда и в размерите, определени в чл. 21, т. 5 на КСО.
2. Запазване размера на осигурителната вноска за ДЗПО – 
5 на сто, и прилагане на същото съотношение, както е при фонд “Пенсии” на ДОО, т.е. от работодателите – 2,8 на сто, от осигурените лица – 2,2 на сто. 
3. Запазване размерите на осигурителните вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” съответно 
3,5 на сто и 1,0 на сто при същото съотношение между работодател/осигурено лице  от 2008 г., т. е. 60:40. 
4.  Средногодишен брой  осигурени лица – 2 883 106. 
5.  Средногодишен брой  пенсионери – 2 197 347.
6. Средногодишен брой осигурени лица, включени в програмите “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “В подкрепа на майчинството” –  25 121, в т. ч. 5000 по втората програма.
7. Средногодишен брой безработни лица с право на обезщетение – 54 830.
8.  Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица –  260 лв. 
9. Максимален осигурителен доход за всички осигурени лица –   2000 лв. 
10. Обезщетения при безработица в граници: 110 лв. минимален и 220 лв. максимален размер.
11. Запазване продължителността на отпуска за бременност и раждане от 315 дни (до навършване на 9-месечна възраст на детето). 
12.  Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от  10-месечна  до 2-годишна възраст – 240 лв. месечно.
13.  Вноски във фонд “ГВРС” – 0,1 на сто.
Разчетите за пенсиите за 2009 г. се основават на осъвременяването им от 1 юли 2008 г. с 10,35 на сто (съгласно Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (ДВ, бр. 58 от 2008 г., и Постановление № 129 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост) и на преизчислението от 1 октомври 2008 г. на всички пенсии за трудова дейност на база превърнат трудов стаж със среден осигурителен доход за 2007 г. - 398,17 лв. (на основание на Закона за допълнение на КСО - § 7а от Преходните и заключителните разпоредби  - ДВ, бр. 69 от 2008 г.).
Предложените политики, при които са разработени разходите за пенсии за  2009 г.,  са следните:
	От 1 април 2009 г. се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1 на сто на 1,1 на сто. От същата дата се увеличава минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (от 113,49 лв. на 124,84 лв.) и на свързаните с нея гарантирани минимални размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, с 10 на сто. От 1 април 2009 г. се увеличава и максималният размер на пенсията, без добавките към нея, от 490 лв. на 700 лв. От същата дата се увеличава и социалната пенсия за старост с 10 на сто (от 84,12 лв. на 92,53 лв.);
	От 1 юли всички пенсии се индексират с 9,7 на сто. С този процент се увеличават и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – на 136,95 лв., и свързаните с нея гарантирани минимални размери на пенсиите, както и социалната пенсия за старост – на 101,51 лв.

В областта на приходите спрямо действащото законодателство в проекта за 2009 г. са заложени следните политики и очаквани ефекти:
- договорени са по-високи осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Средното нарастване на минималните осигурителни прагове през 2009 г. в сравнение с 2008 г. е 26,6 на сто, което е резултат от няколко фактора: а) повишаване на минималната работна заплата от 220 лв. на 240 лв.; б) намаляване на разходи за труд на работодателите поради намаляване на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за тяхна сметка; в) по-високите инфлационни очаквания и др. Ефектът от нарастването на минималните осигурителни прагове върху приходите от осигурителни вноски е около 500 млн. лв. По-високите осигурителни прагове оказват положително влияние и върху нарастването  на средния осигурителен доход.  В проектобюджета на ДОО за 2009 г. средният осигурителен доход е 587,41 лв., т. е. заложено е увеличение с 16,13 на сто спрямо очакваното му  равнище за 2008 г. (505,82 лв.). 
- увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 240 на 260 лв. - приходите се увеличават с 9,8 млн. лв.
- участието на държавата с трансфер във фонд ”Пенсии” на ДОО възлиза на 2 069,6 млн. лв. през 2009 г. В тези средства са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.
В областта на разходите спрямо действащото законодателство в проекта за 2009 г. са заложени  следните политики:
- запазване правата на майките при бременност и раждане; увеличаване размера на обезщетението при отглеждане на малко дете от 220 на 240 лв.
- увеличаване на минималния и максималния размер на обезщетението  за безработица  -  110 лв.  и  220 лв. 
- по отношение на пенсиите увеличението им през 2009 г. ще се извърши на два етапа: 
	От 1 април 2009 г. се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1 на сто на 1,1 на сто. От същата дата се увеличава минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на свързаните с нея гарантирани минимални размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, с 10 на сто. От 1 април 2009 г. се увеличава и максималният размер на пенсията, без добавките към нея, от 490 на 700 лв. От същата дата се увеличава и социалната пенсия за старост с 10 на сто.
	От 1 юли всички пенсии се индексират с 9,7 на сто. С този процент се увеличават и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на свързаните с нея гарантирани минимални размери на пенсиите, както и социалната пенсия за старост.

Ефектите върху разходите от промените в размерите на пенсиите и краткосрочните обезщетения, както и от предвидените политики в тази област са следните:
	От увеличаването на тежестта на всяка година трудов стаж в пенсионната формула от 1 на сто на 1,1 на сто от 1 април 2009 г. разходите се увеличават с 382,9 млн. лв. 
	От увеличаването на максималния размер на пенсиите от 
1 април 2009 г. – 94,0 млн. лв.
	От увеличаването на минималните размери на пенсиите за трудова дейност и на социалната пенсия за старост с 10 на сто от 
1 април – 48,6 млн. лв. 

За индексацията на всички пенсии от 1 юли 2009 г. с 9,7 на сто необходимите средства са в размер 300,0 млн. лв.
	Ефектът от увеличаване  размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 220 на 240 лв. (от 10-месечна до 
2-годишна възраст на детето) е 11,2 млн. лв. повече разходи в сравнение с очакваното изпълнение за 2008 г. 
	От увеличаването на минималния и максималния размер на обезщетението при безработица разходите се увеличават с 3,9 млн. лв. в 2009 г. спрямо очакваното изпълнение за 2008 г.

По приходите и трансферите - общо
В резултат на преструктурирането на приходите и включването в тях и на получените трансфери за 2009 г. се предвижда да постъпят 7 530 432,8 хил. лв., в т. ч. осигурителни вноски – 
4 293 618,7 хил. лв., неданъчни приходи (в. т.ч. внесени ДДС и данъците върху продажбите) – 22 586,1 хил. лв., и трансфери от републиканския бюджет (РБ) – 3 214 228,0 хил.лв. В трансферите са включени средствата от РБ за ФП в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица – 2 069 619,9 хил. лв., трансфер от РБ (за пенсиите, несвързани с трудова дейност, добавки и резерва за реформата) – 352 322,9 хил. лв., и трансфер за покриване на недостига от средства – 792 285,2 хил. лв.
По разходите и трансферите – общо
За 2009 г. се предвиждат по разходите и предоставените трансфери  средствата да бъдат 7 527 844,1 хил. лв. В тях са включени разходи  за пенсии – 6 564 371,9 хил. лв., социални помощи и обезщетения – 797 790,2 хил. лв., разходите за издръжка на службите за социалното осигуряване – 93 102,0 хил. лв., други разходи – 
62 580,0 хил. лв. (разходите за отбранително-мобилизационна подготовка, разходи за лихви и средствата за резерва за реформата) и предоставените трансфери – 10 000,0 хил. лв. (за МТСП - за Агенцията за социално подпомагане – 3500,0 хил. лв.,  за фонд ”Условия на труд” – 6000,0 хил. лв. и за Държавната агенция за информационни технологии и съобщения – 500,0 хил. лв.).
Най-голям относителен дял – 87,20 на сто от всички разходи (в т. ч. с предоставените трансфери), имат разходите за пенсии. За 2009 г. са предвидени 6 564 371,9 хил. лв. (без резерва за реформата в социалното осигуряване 60 000,0 хил. лв.). В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и РБ, добавките към пенсиите на ветераните от войните, добавките към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от ЗПГРРЛ, пенсиите по международни спогодби и за пощенска такса и ДДС и други финансови услуги.
Относителният дял на разходите за пенсии от БВП за 2009 г. е 8,87 на сто.
Основните фактори, оказващи влияние върху размерите на пенсиите през 2009 г., са:
	Увеличаване тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1 на сто на 1,1 на сто от 1 април 2009 г.

Увеличението на социалната пенсия за старост, за която се предвижда от 1 април 2009 г. да стане 92,53 лв., а от 1 юли – 101,51 лв.
Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за която се предвижда от 1 април 2009 г. да стане 124,84 лв. и от 1 юли - 136,95 лв.
Увеличението на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 април 2009 г. до 700,00 лв. 
Осъвременяването на пенсиите с коефициент 1,097 от 
1 юли 2009 г.
	Увеличението на минималните размери на пенсиите вследствие на увеличението на социалната пенсия за старост и на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
	Увеличението на изплащаните добавки към пенсиите.
Разходите за социални обезщетения и помощи през 2009 г. се предвижда да бъдат в размер 797 790,2 хил. лв., или 10,60 на сто от общите разходи. Към тази група се включват разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина, нетрудови и трудови злополуки, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и др.
В тази група разходи най-голям дял заемат разходите за обезщетенията при временна неработоспособност поради общо заболяване – 257 653, хил. лв., следвани от обезщетенията за бременност и раждане – 187 807,5 хил. лв., обезщетенията за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст – 164 114,0 хил. лв., и паричните обезщетения за безработица –  101 083,9 хил. лв.
В проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. са предвидени общо 25 954,1 хил. лв. за финансиране на дейността, свързана с профилактика и рехабилитация на осигурените лица. Сумата за 2009 г. ще покрие разходите за основните медицински услуги, нощувките по цени, определени в договорите между НОИ и юридическите лица, и частична парична помощ за хранене на 
63 425 лица при среден разход на едно лице 409,21 лв. 
Разходите за обезщетенията при безработица за 2009 г. са предвидени да бъдат в размер 101 083,9 хил. лв. В тях са включени парични обезщетения в размер 100 783,9 хил. лв. за 54 830 безработни лица, на които ще се плаща обезщетение със  среден месечен размер 153,18 лв. (при минимален размер 110 и максимален –  220 лв. месечно). Останалите 300,0 хил. лв. са обезщетения по чл.  233, ал. 1-4 и 6 от ЗОВС на Република България.
Разходите за службите по социално осигуряване (Централното управление и териториалните поделения на Националния осигурителен институт) за 2009 г. са предвидени в размер 93 102,0 хил. лв. 
Разходите за службите по социалното осигуряване през 2009 г. са 1,24 на сто от общите разходи. В тях са включени разходите за заплати, осигуровки, издръжка на системата, разходи за членски внос и капиталовите разходи.
Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2009 г. се очаква да приключи с недостиг в размер 
792 285,2 хил. лв. За да се балансира проектът на нула, този дефицит следва да се финансира от ЦРБ под формата на допълнителна субсидия за покриване на недостига от средства.
Проектите на бюджетите на отделните фондове за 2009 г. показаха следните резултати:
Фонд “Пенсии” – недостиг от 804 300,9 хил. лв.
Фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” – недостиг от  10,4 хил. лв.
Фонд “Трудова злополука и професионална болест” – остатък от  61 280,5 хил. лв.
Фонд “Общо заболяване и майчинство” – недостиг от 51 097,9 хил. лв.
Фонд “Безработица” – остатък от 78 028,1 хил. лв.
Бюджет на НОИ – остатък от 716 100,6 хил. лв.
Общият резултат по фондовете и по бюджета на НОИ е балансиран на нула.
Със законопроекта се предлагат промени в част първа “Държавно обществено осигуряване” на Кодекса за социално осигуряване (КСО), които имат непосредствена връзка с Бюджета на ДОО.
Промените в частта на държавното обществено осигуряване имат за цел подобряване и уеднаквяване на режима за изплащане на обезщетенията по КСО.
С цел по-лесното прилагане, както и за яснота и прецизност на нормите навсякъде думите “всички осигурени социални рискове” се заменят с „обхвата на осигуряването по осигурителни фондове”. Прави се връзка между фондовете на държавното обществено осигуряване и обхвата на осигуряването за различните видове осигурени лица.
От обхвата на лицата, на които брутното трудово възнаграждение, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, се изключват изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите. Това се налага поради промяната в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съгласно която посочените юридически и физически лица вече нямат признати разходи за дейността. Предвижда се задължение за подаване към данъчната декларация на коригираща справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за съответната година, когато самоосигуряващият се с данъчната декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена дейност през минали години.
Детайлно се регламентират осигурителните права на осигурените за общо заболяване и майчинство и за безработица.
Допълват се хипотезите, при които изискуемият шестмесечен стаж се зачита за ползване на осигурителни права за парични помощи за профилактика и рехабилитация.
Променя се начинът на определяне размера на обезщетенията за безработица. Определя се размерът на дневното парично обезщетение за безработица, като по този начин се уеднаквява методиката при определяне размера на всички краткосрочни обезщетения. Това налага занапред ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване да се определят минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица.
Променя се и редът за изплащане на паричното обезщетение за безработица – от изплащане по пощенските станции в изплащане по лична разплащателна или спестовна безсрочна банкова сметка на лицето, което улеснява бенефициентите и решава много проблеми, свързани с изплащането по досегашния ред, например неполучени обезщетения, изтекъл тримесечен давностен срок, многократно депониране на суми и др. По този начин се уеднаквява режимът на изплащане на всички обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване.
Новият режим за изплащане на обезщетенията за безработица влиза в сила от 1 януари 2009 г., като с преходна разпоредба се предвижда, че определянето на размера и изплащането на обезщетенията за безработица на лицата, чиито правоотношения са прекратени преди 1 януари 2009 г., се извършва по досегашния ред. Променят се давностните срокове, установени в чл. 105, ал. 2 и чл. 115 от КСО. Създават се текстове, с които се синхронизира изчисляването на давността за вземанията, които се събират от НОИ, както и за исканията за възстановяване на суми от държавното обществено осигуряване с разпоредбите на чл. 129, ал. 1 и чл. 171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 162, ал. 2, т. 4 от ДОПК вземанията за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи са публични вземания и уеднаквяването на начина за изчисляване на давностните срокове по КСО и ДОПК ще улесни събирането на задълженията, включително работата на Агенцията за държавни вземания, и ще допринесе за по-добрата събираемост. 
С промяна в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби се удължава до 2020 г. възможността за ранно пенсиониране на учителите, при условие че имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта, която е необходима по чл. 68, ал. 1 и 2  от КСО.
С промяната в чл. 70 от КСО от 1 април 2009 г. се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж  от 1 на сто на 1,1 на сто. От същата дата се увеличава  минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (от 113,49 лв. на 124,84 лв.) и на свързаните с нея гарантирани минимални размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, с 10 на сто. 
От 1 април 2009 г. се увеличава и максималният размер на пенсията, без добавките към нея, от 490 на 700 лв.
От 1 юли всички пенсии се индексират с 9,7 на сто. С този процент се увеличава и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 136,95 лв. и на свързаните с нея гарантирани минимални размери на пенсиите. Увеличението е с процент, равен на процента, определен по чл. 100 от КСО, намален с 10 пункта.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)

