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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за изменение на Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2020 г.

(Обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 34 и 55 от 2020 г.)


§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Определя се следният дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г.: 
1. от 1 януари до 30 септември – 9,00 лв.; 
2. от 1 октомври до 31 декември – 12,00 лв.
(2) Определя се дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. - 74,29 лв.“.

преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, 
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата след 30 септември 2020 г., се изплащат за срок седем месеца. 
(2) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, чийто срок не е изтекъл към 
1 октомври 2020 г., продължават да се изплащат до изтичане на срока по ал. 1. 

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………………… 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.


Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Те са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на пандемия. 
Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9,00 лв. на 12,00 лв. от 
1 октомври 2020 г. Това увеличение ще засегне между 30 000 и 
33 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000,0 хил. лв., т.е. около 4 000,0 хил. лв. на месец. 
Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по  чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) да се повиши от четири на 
седем месеца. Тази промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 
2 млн. лв., в т.ч. около 500,0 хил. лв. за ноември и 1 500,0 хил. лв. за декември.  
Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 000,0 хил. лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на фонд „Безработица“, съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. С изменението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (изм., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) общият размер на разходите на фонд „Безработица“ беше увеличен с 1 000 000,0 хил. лв., като оценките за очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване на базата на отчетните данни към 31 юли показват, че в края на годината ще са налице достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на фонд „Безработица“. 






МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

………………….…………. 2020 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА




УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Приложениe: 
Мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)


