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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 
Проект! 

 

ЗАКОН  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ 
ЗА 2013 Г. 

Обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., попр., бр. 102 от 
21.12.2012 г. 

 
 
 

§ 1 . В чл. 1 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 се правят следните изменения: 

а). в т. І числото „9 054 718,3” се заменя с „9 278 118,7”; 

б). в т. 5 числото „1 908 551,2” се заменя с „2 131 951,2”; 

 

2. В ал. 2 се правят следните изменения: 

а). в т. ІІ числото „9 051 265,8” се заменя с „ 9 274 665,8”; 

б). в т. 1 числото „9 044 115,8” се заменя с „9 267 515,8”; 

в). в т.1.1 числото „7 899 260,3” се заменя с „8 093 260,3”; 

г). в т. 1.1.1 числото „7 531 058,5” се заменя със „ 7 725 058,5”; 

д). в т. 1.2 числото „1 067 552,7” се заменя с „1 096 952,7”; 

 

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 числото „7 531 079,2” се заменя със „7 725 079,2”; 

2. В ал. 3 числото „ - 1 709 085,9” се заменя с „ – 1 903 085,9”; 

 



§ 3. В чл. 11 числото „240” се заменя с „310”. 

 

§ 4. В § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби 

думите „1 април 2013 г.” се заменят с „1 януари 2013 г.”. 

 

Заключителна разпоредба 

§ 5. Този закон влиза в сила от 1 януари 2013 г. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М О Т И В И 

ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА 

НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г. 

 

  Законопроектът засяга два основни въпроса. Първият се 
отнася за увеличаване размера на обезщетението за отглеждане на 
деца от 1 до 2 години от 240 лв. на 310 лв. Разрастващата се 
демографска криза, призната за основен проблем в България от 
Световната банка, налага особен интерес към майчинството и 
отглеждането на децата. С повишено внимание това следва да се 
отнася за осигурените майки, които са „дръзнали” да раждат и 
отглеждат деца в условията на криза. Защото главоломният спад в 
раждаемостта  не е само демографска характеристика, а елемент 
на националната сигурност. Финансовото изражение на 
предложението е 29,4 млн. лв. и се отнася за около 35 000 
осигурени майки. 
  Второто ни предложение касае увеличаването на 
пенсиите с предложените от вас проценти, но не от 1 април, а от 1 
януари 2013 година. Защото дори предложеното осъвременяване не 
може да компенсира натрупаната инфлация през последните 
четири години. Още повече, че през последните години 
пенсионерите бяха лишавани  и от традиционните коледни добавки. 
Финансовото изражение на увеличението на пенсиите с три месеца 
по-рано от предвиденото е около 194 млн. лв. 
  Допълнителните средства в общ размер на 223,4 млн. 
лева могат да се вземат от оповестеното от финансовия министър 
преизпълнение на бюджета с над 700 млн. лева. 
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