                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  _______________________________________________________________	                                       

										ПРОЕКТ!



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(обн. ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 35, бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 10, бр. 45, бр. 74, бр. 112, бр. 119, бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8, бр. 42, бр. 67, бр. 95, бр. 112, бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12, бр. 21, бр. 38, бр. 52, бр. 53, бр. 69, бр. 70, бр. 112, бр. 115 от 2004 г., изм. и доп., бр. 38, бр. 39, бр. 76, бр. 102, бр. 103, бр. 104, бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 17, бр. 30, бр. 34, бр. 56, в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 57, бр. 59, в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 68, бр. 76, бр. 80, бр. 82, бр. 95, бр. 102, бр. 105 от  2006 г., изм. и доп., бр. 41, бр. 52, бр. 53, бр. 64, бр. 77, бр. 97, бр. 100, бр. 109, бр. 113 от 2007 г., изм. и доп., бр. 33, бр. 43, бр. 67, бр. 69, бр. 89, бр. 102, бр. 109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 23, бр. 25, бр. 35, бр. 41, бр. 42, бр. 93, бр. 95, бр. 99, бр. 103 от 2009 г., изм. и доп., бр. 16, бр. 19, бр. 43, бр. 49, бр. 58, бр. 59, бр. 88, бр. 97, бр. 98, бр. 100 от 2010; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 31.05.2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, бр. 77, бр. 100 от 2011 г., доп., бр. 7, бр. 21, бр. 38, бр. 40, бр. 44 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 10:
“10. кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт.”.

§ 2. В чл. 6, ал. 5 думите “по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4” се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 10”. 

§ 3. В чл. 9, ал. 1, т. 2 думите “по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9” се заменят с “по 
чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДИ

§ 4. В Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 69, бр. 109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 25, бр. 33, бр. 42, бр. 102, бр. 103 от 2009 г., доп., бр. 59 от 2010 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 23, бр. 32, бр. 45, бр. 81, бр. 82 от 2011 г.; изм. с Решение № 10 на Конституционния съд на РБ - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп. бр. 20 и бр. 50 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 258, ал. 1, изречение второ се изменя така: “През време на обучението кандидатите за младши съдии и младши прокурори получават 70 на сто от основното възнаграждение на младши съдия и младши прокурор за сметка на бюджета на Националния институт на правосъдието.”;
2. В чл. 258а се правят следните изменения:
а) в ал. 4 думите “получената за времето на обучение стипендия” се заменят с “получените суми по чл. 258, ал. 1”;
б) алинея 5 се изменя така:
“(5) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и застраховането срещу злополука на кандидатите за младши съдии и младши прокурори за периода на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 са за сметка на бюджета на съдебната власт.”.

5. Законът влиза в сила от 1 септември 2012 г.





                                                               Вносители:
МОТИВИ
Към Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

С измененията на Закона за съдебната власт (в сила от 01.01.2012 г.) се извърши реформа в началното обучение на младшите магистрати. Въведена бе фигурата на кандидата за младши прокурор и кандидата за младши съдия, които следва да преминат задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието за срок от 9 месеца. Съгласно чл. 258, ал. 1 ЗСВ, кандидатите за младши магистрати получават стипендия за времето на задължителното първоначално обучение. Според чл. 258а, ал. 6 ЗСВ този период се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7 ЗСВ и през него кандидатите за младши магистрати подлежат на задължително осигуряване. 
През месец септември 2012 г. предстои да бъдат приложени на практика тези текстове, което поставя въпроси относно социално-осигурителния статус на кандидатите за младши магистрати. Към момента на въвеждане на посочените по-горе изменения на ЗСВ не е направено прецизно синхронизиране с Кодекса за социално осигуряване. Поради спецификата на фигурата на кандидата за младши прокурор и кандидата за младши съдия приравняването на техния статус към категориите лица, подлежащи на задължително осигуряване по чл. 4, ал. 1 КСО създава затруднения. Това налага последващо изменение и допълнение на КСО, което да посочва кандидатите за младши съдии и младши прокурори като отделна категория лица, подлежащи на задължително държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване и да уреди реда и условията, при които това осигуряване на извършва. 
В параграф 1 от Проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предлага въвеждането на нова т. 10 в ал. 1 на чл. 4 КСО, с която кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори по Закона за съдебната власт се посочват изрично в кръга на лицата, подлежащи на  задължително осигуряване  за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс. 


В параграф 2 се предлага допълнение към чл. 6, ал. 5 КСО с препратка и към новата т. 10 на чл. 4, ал. 1. По този начин категорично се урежда въпросът върху какъв осигурителен доход се определят и дължат осигурителните вноски за кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори, както и за чия сметка са посочените вноски. Това предложение е във връзка с текста на чл. 258а, ал. 5 ЗСВ, според който задължителното обществено и здравно осигуряване, както и застраховането срещу злополука на кандидатите за младши съдии и младши прокурори за периода на обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1 се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
В параграф 3 е предвидено и синхронизиране на текста на  чл. 9, ал. 1, т. 2 КСО относно зачитането на осигурителния стаж с въвеждането на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори като отделна категория лица, подлежащи на задължително осигуряване по КСО. Предлаганата промяна е и във връзка с чл. 258а, ал. 6 ЗСВ, според който периодът на обучение на издържалите изпитите се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7 от същия закон.
Предвид факта, че стипендията представлява специфично възнаграждение, което подлежи на особени правила при осигуряването и с цел да се отграничи периодът на обучение на младшите магистрати в Националния институт на правосъдието от обучението за придобиване на образователна степен в общите случаи, налага се възприемането на по-обща формулировка относно възнаграждението на кандидатите за младши магистрати, при която да не фигурира понятието „стипендия”. Именно това налага и прецизиране на съответните текстове в ЗСВ, с цел тяхното синхронизиране с КСО. Във връзка с гореизложеното, проектът предвижда в Преходните и заключителни към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване да бъдат включени необходимите изменения в чл. 258, ал. 1 и чл. 258а от Закона за съдебната власт, които да отразяват направените промени в Кодекса за социално осигуряване.
Предлага се Законът за изменение и допълнение на КСО да влезе в сила от 1 септември 2012 г., за да бъдат съобразени и защитени осигурителните права на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, които съгласно чл. 258, ал. 1 ЗСВ следва да започнат обучението си през месец септември на настоящата календарна година.





                                                               Вносители:


