РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ

Параграф единствен. В чл. 84, ал. 1 се изменя така:
„(1) Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от
пенсиите, които е получавал починалия съпруг/съпруга, в размер, както
следва:
1. от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2012 г. – 25 на сто;
2. от 1 януари до 31 декември 2013 г. – 30 на сто;
3. от 1 януари до 31 декември 2014 г. – 35 на сто;
4. от 1 януари 2015 г. – 40 на сто”.

Законът е приет от XLI Народно събрание на ................. 2010 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

2

МОТИВИ
към проектозакона за изменение и допълнение на Кодекса за
социалното осигуряване

Предложенията за промени с настоящия Законопроект за
изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване се
отнасят до поетапно увеличение на добавката от пенсията на починалия
съпруг. Предложението предвижда размерът на добавката от 1 януари
2011 г. да достигне 25% и до 2015 г. да достигне 40%. Това изменение е
насочено към една от най-уязвимите в условия на икономическа криза
социални групи, към които държавата е нужно да проявява особена грижа.
Още повече, че въвеждането на подзаконово равнище на ограничителни
критерии за големи групи лица, които имаха възможност да се възползват
от енергийните помощи, в т.ч. и пенсионери, допълнително ще отежни
тяхното финансово положение, без осигурен компенсационен механизъм.
Съобразно чл. 51 от Конституцията на Република България
„гражданите имат право на обществено осигуряване и социално
подпомагане”, а „старите хора, които нямат близки”, се „намират под
особена закрила на държавата и обществото”. След като не се очаква и
индексиране на пенсиите, поетапното увеличение на тази добавка се
очертава единствен механизъм за отнемането от социалната тежест на
тези български граждани в условията икономическа криза.
Приемането на законопроекта преди края на годината ще даде
възможност за осигуряване на финансови средства по съответния
бюджет.

Вносители:

Михаил Миков

Любен Корнезов

Мая Манолова

