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 ПРОЕКТ 
З А К О Н
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

           Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване   
по приходите и трансферите на обща сума  12 455 690,4 хил. лв.,  както следва:
П О К А З А Т Е Л И
Сума
 
( хил. лв.)
 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
  12 455 690,4 
1.      Осигурителни приходи
    8 054 656,1 
1.1.      Осигурителни вноски
    8 054 656,1 
2.      Неданъчни приходи
         89 542,9 
2.1.      Приходи и доходи от собственост
           6 200,0 
2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви
         25 121,9 
2.3.      Други приходи
         58 221,0 
3.      Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 040,0
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
       178 264,4 
5.      Получени допълнителни трансфери  от централния/държавния бюджет
 
         за покриване на  недостига от средства
    4 134 267,0 
 
                    (2) Приема  консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване   по разходите
и трансферите на обща сума 12 455 690,4 хил. лв. както следва:
 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
  12 455 690,4 
1.         Разходи  
  12 448 290,4 
1.1.      Пенсии
  10 577 667,6 
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
  10 399 353,3 
1.1.2.       Пенсии за сметка на държавния бюджет
       177 214,3 
1.1.3.      Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
           1 100,0 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
    1 739 340,4 
1.3.      Програми,  дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
       131 113,9 
1.3.1.        Разходи за персонал  
         75 638,6 
1.3.2.       Издръжка
         45 690,0 
1.3.3.       Платени данъци, такси и административни санкции
              550,0 
1.3.4.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации  и дейности  
              147,8 
1.3.5.       Капиталови разходи
           9 087,5 
1.4.      Отбрана и сигурност
              168,5 
2.          Предоставени трансфери 
           7 400,0 
2.1.           На Министерството на здравеопазването, съгласно  чл.11, ал.1, т.2,
 
                 буква"в", чл.12, ал.1,т.4 и чл.13 ,ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване
           3 150,0 
2.2.           На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"
           4 000,0 
2.2.1.        Мероприятия за  предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести ,
 
                 съгласно чл. 24, т. 3 от  Кодекса за социално осигуряване
           3 000,0 
2.2.2.        За  диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24,  т. 4 от
 
                 Кодекса за социално осигуряване
           1 000,0 
2.3.     На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгл.чл.92, ал.4 от      НПОС
              250,0 
 
                      (3) Приема дефицит /излишък/ и финансиране по бюджета на Държавното обществено 
осигуряване,  както следва:
ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ 
                    -   
ФИНАНСИРАНЕ
                    -   
      Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/
                    -   
      Наличност в края  на периода 
                    -   

                 Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 
5 577 684,0 хил. лв.,  както следва:

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
    5 577 684,0 
1.      Осигурителни приходи
    5 519 033,9 
1.1.      Осигурителни вноски
    5 519 033,9 
2.3.      Други приходи
         58 000,0 
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
              650,1 
 
                      (2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума   9 496 094,4 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
    9 496 094,4 
1.         Разходи  
    9 496 094,4 
1.1.      Пенсии
    9 495 527,5 
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
    9 494 427,5 
1.1.3.      Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
           1 100,0 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
              566,9 
 
                    (3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
-3 918 410,4
 
 
          Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата  по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 715 405,5 хил. лв.,  както следва:

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       715 405,5 
1.      Осигурителни приходи
       715 405,5 
1.1.      Осигурителни вноски
       715 405,5 
 
 
                      (2) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите
 на обща сума 862 947,6 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       862 947,6 
1.         Разходи  
       862 947,6 
1.1.      Пенсии
       862 946,7 
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
       862 946,7 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
                  0,9 

                    (3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
-147 542,1

                   Чл. 4. (1) Приема бюджета  на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност"
по приходите и трансферите на обща сума   177 214,3 хил. лв.,  както следва:
 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       177 214,3 
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
       177 214,3 
 
                     (2) Приема  разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета  на
 фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност"  на обща сума  177 234,7  хил. лв.,  както следва:
 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       177 234,7 
1.         Разходи  
       177 234,7 
1.1.      Пенсии
       177 214,3 
1.1.2.       Пенсии за сметка на държавния бюджет
       177 214,3 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
                20,4 

                    (3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност",  
както следва:
ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/  
-20,4
 
           Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална
болест" по приходите и трансферите на обща сума  236 666,4 хил. лв.,  както следва:
 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       236 666,4 
1.      Осигурителни приходи
       236 666,4 
1.1.      Осигурителни вноски
       236 666,4 

                      (2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална
болест" по разходите и трансферите на обща сума  59 151,5 хил. лв.,  както следва:
 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
         59 151,5 
1.         Разходи  
         54 801,5 
1.1.      Пенсии
         41 979,1 
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
         41 979,1 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
         12 822,4 
2.          Предоставени трансфери 
           4 350,0 
2.1.           На Министерството на здравеопазването, съгласно 
 
                 чл.24,  т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
              350,0 
2.2.           На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"
           4 000,0 
2.2.1.        Мероприятия за  предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести ,
 
                 съгласно чл. 24, т. 3 от  Кодекса за социално осигуряване
           3 000,0 
2.2.2.        За  диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24,  т. 4 от
 
                 Кодекса за социално осигуряване
           1 000,0 

                    (3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд "Трудова злополука и
професионална болест",  както следва:
ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/   
       177 514,9 

          
            Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по
приходите и трансферите на обща сума  1 240 543,4 хил. лв.,  както следва:
 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
    1 240 543,4 
1.      Осигурителни приходи
    1 240 543,4 
1.1.      Осигурителни вноски
    1 240 543,4 
 
                     (2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите 
и трансферите на обща сума 1 290 438,5  хил. лв.,  както следва:
 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
    1 290 438,5 
1.         Разходи  
    1 287 638,5 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
    1 287 638,5 
2.          Предоставени трансфери 
           2 800,0 
2.1.           На Министерството на здравеопазването съгласно 
 
                 чл. 26,  т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
           2 800,0 
 
                   (3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд "Общо заболяване и
майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
-49 895,1

     
           Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на
обща сума  343 406,9  хил. лв.,  както следва:
 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       343 406,9 
1.      Осигурителни приходи
       343 006,9 
1.1.   Осигурителни вноски
       343 006,9 
4.      Получени трансфери от централния бюджет за  държавното обществено осигуряване
              400,0 

 
                            (2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и 
трансферите на обща сума 438 291,3  хил. лв., както следва:
 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       438 291,3 
1.         Разходи  
       438 291,3 
1.2.      Социални помощи и обезщетения
       438 291,3 

                          (3) Приема дефицит/ излишък/ по бюджета на фонд "Безработица",
 както следва:
ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
-94 884,4
 
                Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по
приходите  и трансферите на обща сума  4 164 769,9 хил. лв.,  както следва:

 І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
    4 164 769,9 
2.      Неданъчни приходи
         31 542,9 
2.1.      Приходи и доходи от собственост
           6 200,0 
2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви
         25 121,9 
2.3.      Други приходи
              221,0 
3.      Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 040,0
5.      Получени допълнителни трансфери  от централния/държавния бюджет
 
         за покриване на  недостига от средства
    4 134 267,0 

                       (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите
и трансферите на обща сума   131 532,4  хил. лв.,  както следва:

 І.            РАЗХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО
       131 532,4 
1.         Разходи  
       131 282,4 
1.3.      Програми,  дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
       131 113,9 
1.3.1.        Разходи за персонал  
         75 638,6 
1.3.2.       Издръжка
         45 690,0 
1.3.3.       Платени данъци, такси и административни санкции
              550,0 
1.3.4.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации  и дейности  
              147,8 
1.3.5.       Капиталови разходи
           9 087,5 
1.4.      Отбрана и сигурност
              168,5 
2.          Предоставени трансфери 
250,0
2.3.     На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
250,0
                   
                    (3) Приема дефицит /излишък/ и финансиране по бюджета на Националния
осигурителен институт,  както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
    4 033 237,5 
РАЗДЕЛ  ІV.  ФИНАНСИРАНЕ
-4 033 237,5
      Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/
                    -   
      Наличност в края  на периода 
    4 033 237,5 
Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.: 
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 610 лв.; 
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв. 
Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г.: 
1. от 1 януари до 30 юни – 219,43 лв.; 
2. от 1 юли до 31 декември – 234,13 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 9,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 74,29 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. – 380 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2020 г. - 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно приложение № 2. 
Чл. 15. (1) За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите". 
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2020 г. – 1 525 лв. 
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 81 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"  за 2020 г. съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2020 г. съгласно приложение № 4. 
Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2020 г. съгласно Приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ. 
(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери. 
§ 2. За 2020 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 3. В 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, 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., 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, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 12 и 35 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
В чл. 4а, ал. 6, т. 4 след думите „или в неперсонифицирани дружества“ се поставя запетая и се добавя „лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.
В чл. 5:
а) алинея 7 се изменя така:
„(7) Осигурителят е длъжен:
1. да съхранява за срок 50 години считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд;
2. по искане на осигурено лице или негов представител да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.;
3. по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи;
4. до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, да представя на Националния осигурителен институт документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от лицето; в документа осигурителят вписва и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (отм.)  и/или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 123 от 1998 г.), по която предлага да се зачете този осигурителен стаж.”; 
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Съдържанието на документите по ал. 7, т. 2-4, както и редът и начинът за тяхното представяне се определят с инструкция, издадена от управителя на Националния осигурителен институт. Данните в документите се използват за отпускане и изчисляване на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.“;
в) в ал. 10 изречения първо и второ се изменят така: 
„При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, документите по ал. 7, т. 1, както и неполучените от осигурените лица трудови книжки, издадени удостоверения за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход и други съхранени от осигурителите документи, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд, се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на писмено заявление по образец, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Заявлението се подава по ред, определен с инструкцията по ал. 13.“;
г) в ал. 12, изречение първо думите „разплащателните ведомости“ се заменят с „ведомостите за заплати“.
3. В чл. 6, ал. 11, т. 3 след думите „или в неперсонифицирани дружества“ се поставя запетая и се добавя „лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.
4. В чл. 9а:
а) в ал. 1 след думите „ако не е зачетен на друго основание“ се добавя „и са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3“; 
б) алинея  2 се изменя така:
„(2) За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3.“;
в) в ал. 3 се създава изречение второ: 
„Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“;
г) алинея 6 се отменя.
5. В чл. 13в, ал. 1, т. 4 навсякъде след думите „отглеждане на дете“ се добавя „до 2-годишна възраст“.
6. В чл. 33:
а) в ал. 5 се създават т. 16, 17 и 18:
„16. води регистър на данните от документите по чл. 5, ал. 7, т. 2-4;
17.  води регистър на лицата с осигурителен стаж по чл. 9а;
18. води регистър на решенията на медицинските комисии по чл. 98, ал. 4.“;
б) създава се ал. 8:
„(8) Националният осигурителен институт осъществява текущ обмен на информация с Националната агенция за приходите във връзка с изпълнението на законовите им правомощия по ред, определен с инструкция, издадена съвместно от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
7. В чл. 40:
а) в ал. 3, изречение първо думите „лична банкова сметка“ се заменят с „лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българската народна банка (БНБ), или от клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната“;
б) в ал. 4, в основния текст след думите „отглеждане на дете“ се добавя „до 2-годишна възраст“.
8. В чл. 49, ал. 2 след думите „отглеждане на дете“ се добавя „до 2-годишна възраст“.
9. В чл. 54ж, ал. 4 думите „лична банкова сметка“ се заменят с  „лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от ДПУ, лицензиран от БНБ, или от клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната“.
10. Член 69г се отменя.
11. В чл. 70, ал. 17 се създава изречение второ: „Преизчисляването се извършва от датата на подаването на заявлението.“ 
12. В чл. 75 се създава ал. 6:
„(6) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. съгласно чл. 70, ал. 17.“
13. В чл. 79 се създава ал. 5:
„(5) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. съгласно чл. 70, ал. 17.“
14. В чл. 98, ал. 1:
а) в т. 1 се създават изречения второ и трето: 
„Разпореждането се издава в срок до четири месеца от подаването на заявлението или от получаването на необходимите документи и/или данни съгласно предвиденото в наредбата по чл. 106. В случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност разпореждането се издава  в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни.“;
б) в т. 2 се създава изречение второ: 
„Разпореждането се издава в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни.“
15. В чл. 101, ал. 4 думите „чл. 68“ се заменят с  „чл. 68, ал. 1“.
16. В чл. 106 думите „акт на Министерския съвет“ се заменят с „наредба на Министерския съвет“. 
17. В чл. 110 ал. 4 се изменя така:
„(4) Разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се връчват на отговорните лица лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Когато връчването не може да бъде извършено по реда на изречение първо, за съставянето на съответния документ се поставя съобщение на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който документът се смята за връчен.“
18. В чл. 114, ал. 5 думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 3 и 4“.
19. В чл. 117, ал. 1, буква „е“ след думите „глава четвърта“ се поставя запетая и се добавя „раздели I и II“. 
20. В чл. 158 изречение първо се изменя така: „Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят в сроковете по чл. 7.“
21. В чл. 343в:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лице, родено след 31.12.1959 г., което не подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, чието правоотношение с институция или орган на Европейския съюз, по което е било осигурявано в пенсионните схеми на Съюза, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права:
1. във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31.12.1959 г., което не е упражнило правото на избор на осигуряване по чл. 4б, средствата се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, или
2. във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или
3. на застраховател, който има право да извършва дейност по т. 1, раздел I, буква „б“ – „анюитети“, от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и ал. 2, 
т. 1“.
22. В чл. 343г:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лицето направи избор по чл. 343в, ал. 2, т. 1, Националният осигурителен институт разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Съюза, в следната последователност:
1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда на чл. 343а, сумата, равняваща се на размера на прехвърлените средства, актуализирани към датата на трансфера, се превежда обратно във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване; в случаите, когато за лица по чл. 127, ал. 5, които не са упражнили правото на избор на осигуряване по чл. 4б, са прехвърлени средства по чл. 343а, ал. 1, т. 2 в пенсионната схема на Съюза, средствата се превеждат обратно във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били прехвърлени;
2. от сумата, останала след разпределяне на средствата по т. 1, съответно - получените средства, в случаите, когато не са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда на чл. 343а, се прехвърлят средства, както следва:
а) за лице, което към датата на избора по чл. 343в, ал. 2 не подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия - във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Съюза, размера на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на действителна служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези от България;
б) за лице, което към датата на избора по чл. 343в, ал. 2 подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия - във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Съюза, съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на действителна служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези от България.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и ал. 2, 
т. 1“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
23. Навсякъде в Кодекса за социално осигуряване думите „отглеждане на малко дете“ се заменят с „отглеждане на дете до 2-годишна възраст“.
§ 4. Постъпилите до влизането в сила на § 3, т. 10  заявления за отпускане на пенсии по отменения чл. 69г се разглеждат по досегашния ред.
§ 5. Този закон се прилага и към заявления за прехвърляне на пенсионни права по част втора „А“, подадени преди влизането му в сила.
§ 6. В чл. 116, ал. 1, т. 3, буква „в“ от  Закона за Националната служба за охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г., бр. 103 от 2018 г. и бр. 17 от 
2019 г.) думите „53 години“ се заменят с „55 години“.
§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на:
1. Параграф 3, т. 2, буква „а“ относно чл. 5, ал. 7, т. 4 и буква „б“, и т. 6, буква „а“, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.  
2. Параграф 3, т. 10, 21, 22, § 4 и 5, които влизат в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цвета Караянчева)

М О Т И В И

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



Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. е разработен в изпълнение на Решение № 52 на Министерския съвет (РМС) от 31 януари 
2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и Указания БЮ № 3/30.08.2019 г. на Министерството на финансите (МФ) за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за 2020 г.  Той е съобразен с основните допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на РМС № 195/11.04.2019 г. и с указанията на министъра на финансите от октомври 2019 г. във връзка със заключителния етап на бюджетната процедура за 2020 г. 
Разчетите по приходната част на проекта на ЗБДОО за 2020 г. са съгласувани с Националната агенция за приходите по отношение задължителните осигурителни вноски (включващи и тези по реда на чл. 159 от Закона за публичните финанси), както и за други приходи, събирани от НАП.
В проекта на БДОО за 2020 г. са заложени следните политики по приходите:
	Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО на нивото от 2019 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица;
	За 2020 г. не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 8,9 на сто средното увеличение на МОД през 2020 г. е около 5,4 на сто;

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв.;
Увеличава се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв.;
Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица  на 3 000 лв.;
За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като се запазва разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) относно максималния месечен размер на гарантираното вземане, който не може да бъде по-малък от 2,5 минимални работни заплати; 
Определят се за приход в бюджета на НОИ 81 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” – за дейностите по чл. 13 от ЗГВРСНР.
В проекта са заложени следните политики по разходите:
	Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от КСО;
	Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто;
	От 1 юли 2020 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто - процент, определен по чл.100 от КСО;
	Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО и размерът социалната пенсия за старост, както и размерите на свързаните с тях пенсии и добавки се увеличават от 1 юли с процента, определен по чл. 100 от КСО; 
	Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 1 200 лв. (40 на сто от размера на максималния осигурителен доход за същата календарна година – 3 000 лв.); 
	Запазват се минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица, съответно – 9,00 лв. и 74,29 лв.; 

Запазват се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лв.; 
	И през 2020 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане; 
	Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО;
	Запазва се периодът, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, а при бременност и раждане, и безработица – 24 месеца;
	Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице –  540 лв.;
Определя се максимален размер на гарантираните вземания – 1 525 лв.
Разработването на проекта на консолидирания бюджет на ДОО по приходите и разходите за 2020 г. се основава и на очакваното изпълнение на бюджета на ДОО за 2019 г. на база отчет към юли. 
Към края на годината се очаква приходите (без трансферите) да бъдат                   7 664,3 млн. лв. и изпълнението спрямо плана да бъде с 136,2 млн. лв. повече (1,8 на сто). Разходите (без трансферите) за 2019 г. се очаква да бъдат 11 609,5 млн. лв., с 1,2 на сто по-малко от планираните или 142,9 млн. лв. икономия. Очакваните трансфери за 2019 г. са в размер 4 099,1 млн. лв., което е със 125,2 млн. лв. по-малко съгласно промените на §7, ал. 1 и ал. 4 от Закона за хората с увреждания.
Очакваният излишък по КБДОО за 2019 г. е в размер на 153,9 млн. лв.
Приходите на КБДОО са, както следва:
2019 г.  –  7 528,0 млн. лв. ЗБДОО,
2019 г.  –  7 664,3 млн. лв. очаквано,
2020 г.  –  8 143,2 млн. лв. проект.
Общият размер на приходите и получените трансфери за 2020 г. е 12 455,7 млн. лв., в т. ч. получените трансфери от централния/държавния бюджет – 4 312,5 млн. лв. (за пенсии, добавки и обезщетения, финансирани от държавния бюджет – 178,2 млн. лв. и за покриване на недостига от средства – 4 134,3 млн. лв.)
Разходите по КБДОО са:
2019 г.  –  11 752,3 млн. лв. ЗБДОО,
2019 г.  –  11 609,5 млн. лв. очаквано,
2020 г.  –  12 448,3 млн. лв. проект.
Общият размер на разходите за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2020 г. е 12 455,7 млн. лв., в т. ч. предоставени трансфери в размер на 7 400,0 хил. лв, от които 3 150,0 хил. лв. за Министерство на здравеопазването, 4 000,0 хил. лв. за Министерството на труда и социалната политика и 250,0 хил. лв. за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Финансовите разчети за пенсиите през 2020 г. се основават на параметрите, заложени в есенната макроикономическа прогноза на МФ от октомври 2019 г. и очакваното изпълнение на разходите за пенсии на база отчета за юли 2019 г. При планиране на средствата за пенсии в проектобюджета на ДОО за 2020 г. са взети предвид промените в условията за пенсиониране за всички категории труд, а именно:
	по чл. 68, ал. 1-2 на КСО – През 2020 г. необходимите условия за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд са 61 години и 6 месеца навършена възраст и 35 години и 10 месеца осигурителен стаж за жените и 64 години и 3 месеца навършена възраст и 38 години и 10 месеца осигурителен стаж за мъжете; 

чл. 68, ал. 3 на КСО – През 2020 г. необходимата възраст за пенсиониране при непълен стаж е 66 години и 6 месеца, при наличие на 15 години действителен осигурителен стаж;
чл. 69, ал.1, 2, 3, 5, 5а и 6 на КСО – През 2020 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност” са 53 години и 6 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола; 
чл. 69б (до 31.12.2015 г. § 4 от ПЗР на КСО) – През 2020 г. необходимите условия за отпускане на пенсия от ДОО за лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО, са както следва:
	работа 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд;

навършена възраст 49 г. и 4 м. за жените и 53 г. и 6 м. за мъжете, работещи при условията на първа категория труд, и 54 г. и 4 м. за жените и 58 г. 6 м. за мъжете, работещи при условията на втора категория труд.
сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
Политики по отношение на размерите на пенсиите за 2020 г.:
	Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто;
	От 1 юли 2020 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто (процент, определен по чл.100 от КСО);
	От 1 юли 2020 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 219,43 на 234,13 лв. (увеличение с 6,7 на сто); 

От 1 юли 2020 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 132,74 на 141,63 лв. (увеличение с 6,7 на сто);
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1 200,00 лв.; 
При изготвянето на  прогнозата е взето предвид и служебното прекратяване от    1 януари 2019 г. съгласно § 7, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания на социалните пенсии за инвалидност, изплащани в размер 25 на сто.
Посочените по-горе параметри и политики в областта на пенсиите оказват влияние върху броя на пенсионерите и размерите на пенсиите, които определят разходите за пенсии за 2020 г. Средният брой на пенсионерите за 2020 г. се очаква да намалее до около 2 137,8 хиляди. По-малкият брой на пенсионерите се обуславя от промените в изискванията за придобиване право на пенсия според КСО. 
Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2020 г. се предвижда да достигне 412,28 лв. като номиналното нарастване е 8,0 на сто при очакван среден размер за 2019 г. – 381,74 лв. (ЗБДОО 2019 г. - 386,27 лв.). Очаква се положителен реален ръст на пенсиите от 5,8 на сто през 2020 г., при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация Макроикономическа прогноза на Министерство на финансите от м.октомври 2019 г. за 2020 г. от 2,1 на сто.
Брутният коефициент на заместване на дохода за 2020 г. се очаква да бъде 38,8 на сто, а нетният коефициент се очаква да бъде 50,0 на сто.
Планираните разходи за пенсии за 2020 г. са 10 576,6 млн. лв. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и държавния бюджет, както и добавките към пенсиите на ветераните от войните, добавките към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, добавката по 
чл. 4 от Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани. Предвидените средства за пенсии са със 729,1 млн. лв., или със 7,4 на сто повече средства за пенсии в сравнение с очакваното изпълнение на разходите за пенсии на база на отчета за юли 2019 г. Увеличените разходи са резултат основно на предвидени средства за:
	целогодишното изплащане на увеличените от 1 юли 2019 г. с 5,7 на сто  размери на пенсиите за трудова дейност, на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на обвързаните с тях минимални размери на пенсии и добавки – 272,3 млн. лв. допълнително;
	осъвременяване на пенсиите с 6,7 на сто от 1 юли 2020 г., увеличаване със същия процент на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на обвързаните с тях минимални размери на пенсии и добавки – 359,5 млн. лв. допълнително;

целогодишното изплащане на увеличения от 1 юли 2019 г. максимален размер на получаваните една или повече пенсии –  74,8 млн. лв. допълнително; 
въведената възможност за избор на методика за определяне на индивидуалния коефициент в периода от 2019 г. до края на 2022 г., съгласно § 22ц от ПЗР на КСО – 14,0 млн.лв. допълнително;
естествен ръст на разходите за пенсии, дължащ се на по-високите размери на новоотпуснатите пенсии в сравнение с размерите на прекратените, както и на изменението на някои пенсии от по-нисък в по-висок размер – 22,0 млн. лв. допълнително;
	промяна в условията за пенсиониране на всички категории труд – намаление с около 13,5 млн. лв.
	Разходът за пенсии през 2020 г. се очаква да бъде около 8,3 на сто от прогнозния БВП за същата година. 
Разходите за краткосрочните обезщетения за 2020 г. са съобразени с отчетените разходи за 2018 г., ЗБДОО за 2019 г., очакваното изпълнение на база юли 2019 г., прогнозирания брой на осигурените лица и осигурителния им доход. 
За 2020 г. общият разход за парични обезщетения и помощи възлиза на 1 739,3 млн. лв., което е с 6,2 на сто повече спрямо очакваното изпълнение на база юли 2019 г. 

Разходите за основните групи краткосрочни обезщетения и парични помощи по КСО са:
	обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина и нетрудови злополуки – 632,8 млн. лв.; планирани са обезщетения за 18 234,1 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 34,70 лв.;

обезщетения за трудова злополука и професионална болест – 12,7 млн. лв.; планирани са обезщетения за 287,6 хиляди дни за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест при среднодневно обезщетение от 44,34 лв.;
обезщетения за бременност и раждане – 442,3 млн. лв.; планирани са обезщетения за 13 898,8 хиляди дни за временна неработоспособност поради бременност и раждане при среднодневно обезщетение от 31,83 лв.;
обезщетения за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 187,7 млн. лв.; планираните обезщетения за отглеждане на дете до двегодишна възраст са 10 367,4 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 18,10 лв.;
обезщетения при осиновяване на дете до петгодишна възраст – 2,4 млн. лв.; 
парични обезщетения за безработица – 438,3 млн. лв.; планираните обезщетения са за 66 696 правоимащи лица средно за годината, със средномесечен размер на обезщетението от 547,62 лв.;
финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация – 
20,1 млн. лв.
Планираните разходи за дейност “Социално осигуряване” са 131,1 млн. лв. Относителният дял на разходите за дейността спрямо всички разходи на КБДОО за 2020 г. е 1,05 на сто.
Разходите за персонал са 75,6 млн. лв. и са разработени при средносписъчен брой на наетите лица по трудови (930) и служебни (2 537) правоотношения.
Разходите за административна издръжка са 45,7 млн. лв.
Проектът на средствата за капиталови разходи за 2020 г. в размер 9,1 млн. лв.  е съобразен с необходимите действия за стопанисване, управление и обновяване на материалната база. 
В КБДОО за 2020 г. планираните средства за дейности 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” и 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии” са в размер на 168 500 лв. и са предназначени, както следва:
	по Дейност 282 са планирани разходи за финансиране на заплати и възнаграждения на персонала и осигурителните вноски за тях (ПМС № 258/2005 г.), издръжка на дейността, закупуване на индивидуални средства за защита и текущ ремонт  в размер на 123 500 лв.

по Дейност 283 са планирани общо 45 000 лв. и са предназначени за финансово осигуряване на ресурси за провеждане на превантивни мероприятия и организиране на начални спасителни, възстановителни и други неотложни мероприятия при възникването на бедствия, аварии и катастрофи, засягащи ЦУ и ТП на НОИ.
По проектобюджетите на отделните фондове за 2020 г. резултатите са следните:
	Фонд “Пенсии” – недостиг от 3 918,4 млн. лв.

Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” – недостиг от 147,5 млн. лв.
Фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” – недостиг от
0,02 млн. лв.
Фонд “Трудова злополука и професионална болест” – остатък от
177,5 млн. лв.
Фонд “Общо заболяване и майчинство” – недостиг от 49,9 млн. лв.
Фонд “Безработица” – недостиг от 94,9 млн. лв.
Бюджет на НОИ – остатък от 4 033,2 млн. лв.
Общият резултат по фондовете и по бюджета на НОИ се балансира на нула.

С § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения в част първа “Държавно обществено осигуряване" на Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване, както и някои промени, свързани с прецизиране на разпоредби относно правата на осигурените лица и редакционни промени. 
Част от предложените промени в КСО са свързани с изпълнението на Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет за предприемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и Решение на Министерския съвет от 18.09.2019 за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт - „е-осигуряване” 2018-2023, и пътна карта за изпълнение на секторната стратегия.
В изпълнение на т. 1, буква „б“ от РМС № 704/2018 г. (относно т. 42, 345 и 448  от Приложение № 2) се предлагат промени в чл. 5, ал. 7 и ал. 10 от КСО и изменение в чл. 98, ал. 1 КСО, като:
	 изрично се регламентира видът на документите, които осигурителите следва да съхраняват с оглед защита на осигурителните права на гражданите, срокът за съхранение на тези документи, както и задължителната писмена форма на заявлението за предаване на тези документи в НОИ при прекратяване дейността на осигурителите без правоприемник;

изрично се регламентира в КСО срокът, в който длъжностното лице по пенсионно осигуряване следва да се произнесе по заявлението за отпускане/изменение на пенсия/добавка, който до момента е уреден в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).
По отношение продължителността на срока за произнасяне на пенсионния орган (до 4 месеца от подаване заявлението) следва да се има предвид, че спецификата на пенсионното производство обуславя невъзможността то да приключва в предвидения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 14-дневен срок. Намаляването на срока за произнасяне в пенсионното производство би създало и огромен риск от неправомерно отпускане и/или изплащане, или откази за отпускане на пенсии и добавки.
Една от основните причини, обуславяща продължителността на срока за произнасяне на пенсионния орган, е механизмът за определяне размера на средномесечния осигурителен доход за страната. Той е основен елемент в пенсионната формула, тъй като чрез него се определя доходът, от който се изчислява пенсията: този доход се определя като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножава по индивидуалния коефициент на лицето. Средномесечният осигурителен доход се обявява от НОИ не по-рано от 40 дни след изтичане на периода, за който се отнася, което прави невъзможно отпускането на пенсиите да се осъществи в рамките на 14-дневния срок, предвиден в АПК. 
При разглеждане продължителността на срока за произнасяне на длъжностното лице по пенсионното осигуряване следва да се има предвид и силно застъпеното служебно начало в административното производство по отпускане на пенсиите. При обработката на повече от половината от постъпващите заявления за пенсиониране се налага извършване на директна кореспонденция с осигурителите за уточняване на осигурителния стаж и/или осигурителния доход на заявителя за пенсия. Това е процес, отнемащ съществена част от времето за изясняване на всички факти и обстоятелства, обуславящи постановяването на разпореждане за отпускане на пенсия.  
Други причини, поради които е необходимо по-продължително технологично време за работа в процедурата по отпускане на пенсия, са:
- изискването заявителят да отстрани неизправности при подадено заявление с нередовни и/или липсващи документи, които не могат да бъдат поправени или набавени служебно, за което лицето разполага с нормативно установен едномесечен срок от датата на уведомяването му (двумесечен - за пенсиите, отпускани при прилагане на международен договор); скъсяването на този срок създава опасност лицето да не може да се снабди своевременно с необходимите документи, от които зависи правото и/или размера на пенсията му;
- провеждането на процедура по издаване на удостоверителни документи от осигурители, прекратили дейността си, които нямат правоприемник, чиито документи се съхраняват в обособените центрове на обединения осигурителен архив на НОИ;
- извършването на допълнителни проверки от страна на контролните органи на НОИ при съмнения за неистинност на представени от лицата документи.
Процесът по отпускане на пенсии се утежнява допълнително в случаите на некоректни и/или липсващи осигурители, работа на лицата при повече от един осигурител, работа при сумирано отчитане на работното време, некоректно подавана информация от осигурителите в Регистъра на осигурените лица за осигурителния статус на лицата и т.н. 
Следва да бъде отбелязано, че трудовият път на всеки човек е уникален, което прави всеки конкретен случай за отпускане на пенсия строго специфичен, при зачитане на дълги осигурителни периоди (около 40 години). Важно е да се отбележи също, че когато са представени редовни документи за осигурителен стаж и доход, длъжностните лица по пенсионното осигуряване се произнасят и преди изтичане на нормативно установените срокове.
Предложените нови разпоредби на чл. 5, ал. 7, т. 4 и ал. 8 от КСО произтичат от  приетата от МС „Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт - „е-осигуряване” 2018-2023“  и пътната  карта за изпълнение на секторната стратегия, и целят да обезпечат надеждното и своевременно събиране, основно по електронен път, на информация относно придобития от лицата осигурителен стаж от първа и втора категория труд, с каквато информация към настоящия момент НОИ не разполага. Освен във връзка с изпълнение на стратегията, изричното регламентиране с чл. 33, ал. 5, т. 16-18 от КСО на воденето на изброените регистри е пряко свързано със заявяването и предоставянето от НОИ на административни услуги по електронен път. 
Предложението за промяна в чл. 4а, ал. 6, т. 4 и в чл. 6, ал. 11, т. 3 е с оглед привеждане на тези разпоредби в съответствие с влязлото в сила от 01.01.2019 г. изменение на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО относно разширяване кръга на осигурените лица с лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 
Предложените промени в чл. 9а са редакционни, като целят да внесат по-голяма яснота по отношение на зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски. 
С новата алинея 8 на чл. 33 от КСО, на съответното  систематично място, се регламентира обменът на информация между НОИ и НАП, като за разлика от съществуващата преди ал. 8 на чл. 5 от КСО (изменена с настоящия законопроект), не се посочват изрично основанията за предоставяне на информация, например: данните по чл. 5, ал. 4 от КСО, данните от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда или данните за открити и закрити банкови сметки на осигурителите и самоосигуряващите се лица по 
чл. 25, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите. Двете  институции следва да осъществяват обмен на информация за цялата налична информация във връзка с изпълнение на законовите им правомощия, като за по-голяма яснота, в инструкцията за взаимодействието, която ще се издаде на основание на създадената изрична законова делегация, ще се детайлизира видът на данните, които ще се обменят.
Текстовете на чл. 40, ал. 3 и чл. 54ж, ал. 4 от КСО се привеждат в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи (в сила от 6 март 2018 г.) и издадената на основание на този закон Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г.).
Предложението за отмяна на разпоредбата на чл. 69г от КСО е във връзка с ежегодните препоръки на Съвета на Европейския съюз в периода 2011-2014 г. за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Във връзка с това с пенсионната реформа през 2015 г. в КСО е въведена възраст за пенсиониране за всички лица без изключение. 
Предложението за въвеждане на възраст за пенсиониране през 2015 г. е направено и тъй като пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване в България се отпускат при настъпване на осигурителния риск „старост“ (и ако лицето има определения от закона осигурителен стаж). Затова е необходимо по отношение на всички лица да е налице изискване за определена минимална възраст, след навършването на която може да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
В този смисъл разпоредбата на чл. 69г, която е в сила от 01.01.2019 г., не съответства на възприетите вече принципи в пенсионното осигуряване и създава предпоставки за неравнопоставеност между отделни групи осигурени лица.
Допълнението в чл. 70, ал. 17 от КСО е необходимо поради липсата на изрична регламентация както в кодекса, така и в НПОС, че пенсията се преизчислява с дохода за друг 3-годишен период преди 01.01.1997 г. от датата на заявлението, и поради неприложимостта на  чл. 99, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и ал. 3 КСО в тези случаи.
Поради липса на изрична норма и с цел обезпечаване законосъобразността на издаваните от пенсионните органи разпореждания е необходимо създаването на разпоредби съответно в чл. 75 и чл. 79, които да уреждат възможността за преизчисляване на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест при условията на чл. 70, ал. 17 от КСО (с осигурителния доход за друг 3-годишен период преди 01.01.1997 г.), предвид обстоятелството, че този вид пенсии също са пенсии, свързани с трудова дейност.
Предложеното уточнение в чл. 106 от КСО е необходимо предвид установения вид на акта, приет от МС - Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, както и с оглед синхронизиране с препратките към наредба в чл. 96в, ал. 5, чл. 70, ал.8, чл. 82, ал. 1, чл. 102, ал. 3 от КСО и § 10 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.
Предложените в чл. 343в и чл. 343г от КСО промени са свързани с необходимостта разпоредбите, регламентиращи пенсионни трансфери от и към схеми на Европейския съюз, да бъдат съобразени с действащото законодателство, което допуска възможност лицата, родени след 31 декември 1959 г., да променят избора на осигуряване по чл. 4б от КСО, като изберат да не се осигуряват в универсален пенсионен фонд, както и да се съобразят с обстоятелството, че в законодателството ни е обособена група лица, които по закон не подлежат на този вид осигуряване.
Съгласно действащата разпоредба на чл. 127, ал. 5 от КСО служителите в Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военна информация" на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“ не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. 
Не подлежат на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд и лицата, родени след 31.12.1959 г., които са упражнили правото си на избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от КСО. 
Същевременно според разпоредбата на чл. 343в, ал. 1, т. 1 от КСО лице, чието правоотношение с институция или орган на Европейския съюз, по което е било осигурявано в пенсионните схеми на Съюза, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, ако е родено след 31 декември 1959 г. Така в случаите, когато лицето избере да прехвърли пенсионните си права от пенсионна схема на Съюза, постъпващите средства се разпределят задължително между държавното обществено осигуряване и избрания универсален пенсионен фонд.
Във връзка с това с промените в чл. 343в и чл. 343г от КСО изрично се уреждат случаите, в които пенсионните права от пенсионна схема на Съюза на лицата, които не подлежат на осигуряване в универсален пенсионен фонд постъпват само във фонд „Пенсии“, съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване. Във връзка с необходимостта да се уредят и „заварените“ случаи се предлага разпоредбата на § 5 от ПЗР на законопроекта.
С § 6 от законопроекта е предложена промяна в чл. 116, ал.1, т. 3, буква „в“ от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО). На основание чл. 69, ал. 5а във връзка с ал. 9 от КСО от 1 януари 2019 г. офицерите и сержантите от НСО придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и четири месеца и наличието на посочено в разпоредбата на ал. 5а изискване за осигурителен стаж. Всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст (чл. 69, ал. 9 от КСО).
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ от ЗНСО служебното правоотношение на офицерите и сержантите от НСО се прекратява при навършване на пределна възраст за служба: 55 години за офицери със звание „полковник“ и по-ниско, а за сержанти - 53 години. Така от 1 януари 2019 г. сержантите от НСО, които са освобождавани от служба поради навършване на пределна възраст, към момента на освобождаването нямат придобито право на пенсия.
Пределната възраст за военна служба за сержантите, офицерските кандидати, младшите офицери, офицерите със звание „майор“ и за офицерите със звание „подполковник“ от Министерството на отбраната (МО) е 55 години (чл. 160, ал. 1, т. 2-4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България).
С цел да се определи такава пределна възраст за сержантите от НСО за работа във ведомството, която да позволява след прекратяване на служебното им правоотношение да отговарят на изискването за възраст за право на пенсия по чл. 69 от КСО, както и да се осигури равнопоставеност между сержантите от НСО и сержантите от МО, като се изравни пределната възраст за службата - 55 години, е направено предложението за промяна в 
чл. 116, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗНСО. 
Промените в разпоредбите на чл. 13в, ал. 1, чл. 49, ал. 2, чл. 101, ал. 4, чл. 114, ал. 5, чл. 117, ал. 1 и чл. 158 от КСО имат прецизиращ характер.
С материята, която регламентира законопроектът, не се хармонизират актове на Европейския съюз, поради което не е възможно да се анализира съответствието с европейското право.
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,


На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2019 г. проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Приложение: мотиви към проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. и Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
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