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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Общ законопроект 
За изменение на Кодекса за социално осигуряване, изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 8 ноември 2013 г. законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване,  № 354-01-28, внесен от Сергей Станишев и група народни представители  на 26.06.2013 г. и законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-60, внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители на 25.09.2013 г. 

														
ЗАКОН
за изменение 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, 68, 76, 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. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.; бр.16, 19, 43, 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 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70 и 98 от 2013 г.

§ 1. Член 68 се изменя така:
„Придобиване право на пенсия
Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. 
(2) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
(3) Лицата, които нямат право на пенсия по ал. 1 придобиват това право и при условие недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж да са до 24 месеца от установените по ал. 1.”. 

§ 2.  В чл. 69 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
          „(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, независимо от възрастта им, при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”
	2. Â àë. 4 äóìèòå „àë. 2 è 3” ñå çàìåíÿò ñ „àë.1, 2 è 3”; 
	3. Àëèíåÿ 5 ñå îòìåíÿ;
4. Â àë. 8  äóìèòå „àë. 4, 5 è 7” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 4 è 7”.

§ 3. Â ÷ë. 70 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(1) Ðàçìåðúò íà ïåíñèÿòà çà îñèãóðèòåëåí ñòàæ è âúçðàñò ñå îïðåäåëÿ êàêòî ñëåäâà:
1. Ðàçìåðúò íà ïåíñèÿòà ïî ÷ë. 68, àë. 1 ñå îïðåäåëÿ, êàòî äîõîäúò, îò êîéòî ñå èç÷èñëÿâà ïåíñèÿòà, ñå óìíîæè ñúñ ñóìàòà, îáðàçóâàíà îò: ïî ïðîöåíò 1,1 íà ñòî, à îò 1 ÿíóàðè 2017 ã. – 1,2 íà ñòî çà âñÿêà ãîäèíà îñèãóðèòåëåí ñòàæ è ñúîòâåòíàòà ïðîïîðöèîíàëíà ÷àñò îò ïðîöåíòà çà ìåñåöèòå îñèãóðèòåëåí ñòàæ.
2.  Ðàçìåðúò íà ïåíñèÿòà çà îñèãóðèòåëåí ñòàæ è âúçðàñò ïî ÷ë. 68, àë. 3 ñå îïðåäåëÿ ïî ðåäà íà ò. 1, êàòî çà âñåêè íåäîñòèãàù ìåñåö âúçðàñò è/èëè îñèãóðèòåëåí ñòàæ ïî ÷ë. 68, àë. 1 íàìàëåíèåòî å ñ 0,4 íà ñòî.
3. Àêî ëèöàòà ñà ïðèäîáèëè ïðàâî íà ïåíñèÿ ïî ÷ë. 68, àë. 1 è ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò ñëåä äàòàòà íà ïðèäîáèâàíå íà ïðàâîòî, áåç äà èì å îòïóñíàòà ïåíñèÿ, çà âñÿêà ãîäèíà îñèãóðèòåëåí ñòàæ ñëåä òàçè äàòà ïðîöåíòúò å 3, à îò 1 ÿíóàðè 2012 ã. - 4, è ñúîòâåòíàòà ïðîïîðöèîíàëíà ÷àñò îò òåçè ïðîöåíòè çà ìåñåöèòå îñèãóðèòåëåí ñòàæ. Ïðîöåíòúò çà âñÿêà ãîäèíà îñèãóðèòåëåí ñòàæ ñëåä äàòàòà íà ïðèäîáèâàíå íà ïðàâîòî ïî ÷ë. 68, àë. 1 è 2 ñå îïðåäåëÿ çà äåéñòâèòåëåí êàëåíäàðåí îñèãóðèòåëåí ñòàæ, áåç ïðåâðúùàíå, ïðèäîáèò ñëåä 31 äåêåìâðè 2006 ã.”.
2. Àëèíåÿ 8 ñå èçìåíÿ òàêà: 
„(8) Ðàçìåðúò íà ïåíñèÿòà çà îñèãóðèòåëåí ñòàæ è âúçðàñò ïî ÷ë. 68, àë. 2 íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëúê îò 85 íà ñòî îò ìèíèìàëíèÿ ðàçìåð ïî àë. 7, à ïî ÷ë. 68, àë. 3 íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëúê îò 90 íà ñòî îò ìèíèìàëíèÿ ðàçìåð ïî àë. 7.”

§ 4. Â ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ: 
1. Â § 4, àë. 1ñå èçìåíÿ òàêà:
„(1) Äî 31 äåêåìâðè 2014 ã. âêëþ÷èòåëíî ëèöàòà, êîèòî ñà ðàáîòèëè 10 ãîäèíè ïðè óñëîâèÿòà íà ïúðâà êàòåãîðèÿ òðóä è 15 ãîäèíè ïðè óñëîâèÿòà íà âòîðà êàòåãîðèÿ òðóä, ìîãàò äà ñå ïåíñèîíèðàò, ïðè íàâúðøâàíå íà âúçðàñò 47 ãîäèíè è 8 ìåñåöà çà æåíèòå è 52 ãîäèíè 8 ìåñåöà çà ìúæåòå ïðè ïúðâà êàòåãîðèÿ òðóä è 52 ãîäèíè è 8 ìåñåöà çà æåíèòå è 57 ãîäèíè è 8 ìåñåöà çà ìúæåòå ïðè âòîðà êàòåãîðèÿ òðóä è àêî èìàò ñáîð îò îñèãóðèòåëåí ñòàæ è âúçðàñò 94 çà æåíèòå è 100 çà ìúæåòå.”
2. Â § 5:
à) àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(1) Äî 31äåêåìâðè 2020 ã. âêëþ÷èòåëíî ó÷èòåëèòå ïðèäîáèâàò ïðàâî íà ïåíñèÿ çà îñèãóðèòåëåí ñòàæ è çà âúçðàñò 3 ãîäèíè ïî-ðàíî îò âúçðàñòòà èì ïî ÷ë. 68, àë. 1 è ó÷èòåëñêè îñèãóðèòåëåí ñòàæ 25 ãîäèíè è 8 ìåñåöà çà æåíèòå è 30 ãîäèíè è 8 ìåñåöà çà ìúæåòå.”;
á) â àë. 3 äóìèòå „÷ë. 68, àë. 1 è 2” ñå çàìåíÿò ñ „÷ë. 68, àë. 1”;
â) â àë. 4 íàâñÿêúäå äóìèòå „÷ë. 68, àë. 3” ñå çàìåíÿò ñ „÷ë. 68, àë. 2”.

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ

§ 5. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2014 ã., ñ èçêëþ÷åíèå íà  § 2 , êîéòî âëèçà â ñèëà îò äåíÿ íà îáíàðîäâàíåòî ìó â „Äúðæàâåí âåñòíèê”.
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