Проект!

З А К О Н
за изменение и 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.,
бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г. и бр. 16, 19, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г., изм. и доп., бр. 60, 77 и 100
от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г.)

§ 1. В § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се създава ал.8:
„(8) Военнослужещите, освободени от военна служба на основание
чл. 164, т.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта
по чл. 69, ал.1 и 4, при условие че имат 27 години осигурителен
стаж, от които две трети действително изслужени като
военнослужещи, а лицата по чл. 69, ал.4 – при условие, че са
прослужили 15 години на длъжности от летателния състав.“
Вносители:

МОТИВИ

към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално
осигуряване
По този начин при нови съкращения, частична или пълна ликвидация на
формирования, за което инициативата е на държавата ще се създаде
възможност на всички засегнати военнослужещи, които са придобили
осигурителен стаж, но не и възрастта по чл. 69 от КСО да не бъдат
поставени в неблагоприятно положение ако се наложи да бъдат
освободени поради организационно-щатни промени или ликвидация и да
имат възможност да придобият право на пенсия само при наличието на
необходимия осигурителен стаж.

Вносители:

