ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
В сила от 01.01.2016 г.
Обн. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 048 408,4 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
10 048 408,4
1.
Осигурителни приходи
4 971 506,3
1.1.
Осигурителни вноски
4 971 506,3
2.
Неданъчни приходи
12 080,0
2.1.
Приходи и доходи от собственост
6 605,0
2.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
5 200,0
2.3.
Други приходи
275,0
3.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
346 638,7
5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
4 719 248,4

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 046 319,4 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
10 046 319,4
1.
Разходи
10 039 169,4
1.1.
Пенсии
8 740 004,1
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
8 356 317,0
1.1.2.
Пенсии за сметка на държавния бюджет
343 683,0
1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 500,0
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
38 504,1
1.2.
Социални помощи и обезщетения
1 223 456,5
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
75 630,5
1.3.1.
Разходи за персонал
53 689,6
1.3.2.
Издръжка
15 197,4
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
106,0
1.3.5.
Капиталови разходи
6 087,5
1.4.
Отбрана и сигурност
75,0
1.5.
Разходи за лихви
3,3
1.5.1.
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
3,3
1.5.2.
Други разходи за лихви към местни лица
-
2.
Предоставени трансфери
7 150,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, 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

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
2 089,0
ФИНАНСИРАНЕ
-2 089,0

Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
-2 089,0
Наличност в края на периода
0


Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 3 339 019,8 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
3 339 019,8
1.
Осигурителни приходи
3 338 369,7
1.1.
Осигурителни вноски
3 338 369,7
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 7 690 316,7 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
7 690 316,7
1.
Разходи
7 690 316,7
1.1.
Пенсии
7 689 757,5
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
7 654 959,9
1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 500,0
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
33 297,6
1.2.
Социални помощи и обезщетения
559,2

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-4 351 296,9


Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 459 225,7 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
459 225,7
1.
Осигурителни приходи
459 225,7
1.1.
Осигурителни вноски
459 225,7

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 663 201,2 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
663 201,2
1.
Разходи
663 201,2
1.1.
Пенсии
663 196,2
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
660 093,4
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
3 102,8
1.2.
Социални помощи и обезщетения
5,0

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

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-203 975,5


Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 345 588,6 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
345 588,6
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
345 588,6

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 345 598,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
345 598,8
1.
Разходи
345 598,8

1.1.
Пенсии
345 588,6
1.1.2.
Пенсии за сметка на държавния бюджет
343 683,0
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
1 905,6
1.2.
Социални помощи и обезщетения
10,2

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-10,2


Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 149 788,5 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
149 788,5
1.
Осигурителни приходи
149 788,5
1.1.
Осигурителни вноски
149 788,5

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 54 144,9 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
54 144,9
1.
Разходи
49 794,9
1.1.
Пенсии
41 461,8
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
41 263,7
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
198,1
1.2.
Социални помощи и обезщетения
8 333,1
2.
Предоставени трансфери
4 350,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане 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 (+)
95 643,6


Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 802 620,8 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
802 620,8
1.
Осигурителни приходи
802 620,8
1.1.
Осигурителни вноски
802 620,8

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 892 596,9 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
892 596,9
1.
Разходи
889 796,9
1.2.
Социални помощи и обезщетения
889 796,9
2.
Предоставени трансфери
2 800,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, 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 (+)
-89 976,1


Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 221 901,6 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
221 901,6
1.
Осигурителни приходи
221 501,6
1.1.
Осигурителни вноски
221 501,6
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 324 752,1 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
324 752,1
1.
Разходи
324 752,1
1.2.
Социални помощи и обезщетения
324 752,1


(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-102 850,5


Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 730 263,4 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
4 730 263,4
2.
Неданъчни приходи
12 080,0
2.1.
Приходи и доходи от собственост
6 605,0
2.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
5 200,0
2.3.
Други приходи
275,0
3.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
за покриване на недостига от средства
 
4 719 248,4

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 75 708,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -
ВСИЧКО
75 708,8
1.
Разходи
75 708,8
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
75 630,5
1.3.1.
Разходи за персонал
53 689,6
1.3.2.
Издръжка
15 197,4
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
106,0
1.3.5.
Капиталови разходи
6 087,5
1.4.
Отбрана и сигурност
75,0
1.5.
Разходи за лихви
3,3
1.5.1.
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
3,3
1.5.2.
Други разходи за лихви към местни лица
-


(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
4 654 554,6
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
-4 654 554,6
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
-2 089,0
Наличност в края на периода
4 652 465,6


Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".
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 2016 г.:
1. от 1 януари до 30 юни - 157, 44 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември - 161,38 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2016 г. - 7,20 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. - 340 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2016 г. - 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2016 г. съгласно приложение № 2.
Чл. 15. (1) За 2016 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 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2016 г. - 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто 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" съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 4.
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 2016 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., 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., 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., 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., 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. и бр. 12, 14, 22, 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 9, изречение трето думите "определения с влязъл в сила ревизионен акт по" се заменят с "установения от органа по приходите при условията и по реда на" и думата "съответната" се заличава.
2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 думите "дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4а, ал. 1" се заменят с "дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, включително вноските по чл. 6, ал. 9 и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1".
3. В чл. 13в, ал. 3 думите "и не са осигурени" се заличават.
4. В чл. 20, ал. 2, т. 1 след думите "фондовете "Пенсии" се поставя запетая и се добавя "фонд "Пенсии за лицата по чл. 69".
5. В чл. 21, т. 3 думите "и 4" се заличават.
6. В чл. 22б се създава т. 3:
"3. помощи за профилактика и рехабилитация."
7. В чл. 40а:
а) в заглавието след думата "документи" се добавя "и данни";
б) в текста преди т. 1 след думата "Документите" се добавя "и данните";
в) в т. 1 и 2 думите "15-о число" се заменят с "10-о число".
8. В чл. 48, ал. 2:
а) в изречение първо думите "18-те календарни месеца" се заменят с "24-те календарни месеца";
б) в изречение второ думите "18 месеца" се заменят с "24 месеца".
9. В чл. 48б в заглавието след думата "документи" се добавя "и данни", след думата "документите" се добавя "и данните" и думите "15-о число" се заменят с "10-о число".
10. В чл. 52б в заглавието след думата "документи" се добавя "и данни", след думата "документите" се добавя "и данните" и думите "15-о число" се заменят с "10-о число".
11. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;".
12. В чл. 54г, ал. 4 след думите "с разпореждане" се добавя "производството по отпускането или".
13. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или на професионална пенсия по чл. 168;".
14. В чл. 54е:
а) в ал. 3 думите "или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава" се заменят с "в Република България, или пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168";
б) в ал. 4 след думата "институт" се добавя "или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението".
15. (В сила от 15.08.2015 г.) В чл. 77 думите "ал. 3 - 6" се заменят с "ал. 3 - 8".
16. (В сила от 15.08.2015 г.) В чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 думите "ал. 3 - 6" се заменят с "ал. 3 - 8".
17. В чл. 101, ал. 1, т. 4а след думите "с друг вид пенсия" се поставя запетая и се добавя "включително пенсия, отпусната в друга държава".
18. В чл. 110, ал. 3, изречение първо след думата "институт" се добавя "или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението".
19. В чл. 117, ал. 2 думата "тримесечен" се заменя с "двумесечен".
20. (В сила от 15.08.2015 г.) В чл. 129, ал. 19 думите "ал. 13, 14 и 16" се заменят с "ал. 13, 14 и 17".
21. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 4 след думите "фонд "Пенсии" се поставя запетая и се добавя "фонд "Пенсии за лицата по чл. 69";
б) в т. 7 в текста преди буква "а" думите "т. 5" се заменят с "т. 6";
в) в т. 11 след думите "чл. 69а" се поставя запетая и се добавя "чл. 69б, чл. 69в".
22. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22у:
"§ 22у. (1) В срок до 30 април 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика представят за обществено обсъждане концепция за усъвършенстване на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността и изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност.
(2) В срок до 30 юни 2016 г. Министерският съвет внася в Народното събрание съответните законопроекти, свързани с изменения и допълнения в уредбата на пенсиите за инвалидност и другите права на хората с увреждания, които произтичат от концепцията по ал. 1, в т. ч. мерки, насочени към оптимизиране на използването на наличния финансов ресурс за подобряване на условията на живот на хората с увреждания."
§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 222 се създава ал. 4:
"(4) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
2. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 10а:
"10а. когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;"
бб) досегашната т. 10а става т. 10б;
вв) създава се т. 10в:
"10в. когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;"
б) в ал. 3 след думите "ал. 1, т. 10а" се поставя запетая и се добавя "10б и 10в".
§ 5. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14, 24 и 54 от 2015 г.) в чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
а) създава се т. 5а:
"5а. когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;"
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя "включително когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване".
2. Създава се ал. 3а:
"(3а) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на служебното правоотношение държавният служител отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
3. В ал. 5 думите "ал. 1, т. 6" се заменят с "ал. 1, т. 5а и 6".
§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 3, т. 15, 16 и 20, които влизат в сила от 15 август 2015 г.
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1



Приложение № 2 към чл. 14



Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4

Бюджет на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
(в хил. лв.)
 
Показатели
Бюджет 2016 г.
І. ПРИХОДИ
10 000,0
Приходи от вноски
0,0
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК
10 000,0
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
0,0
ІІ. РАЗХОДИ
1 833,7
Обезщетения и помощи за домакинствата
1 350,0
Разходи за гарантирани вземания на работници и служители
1 350,0
Разходи за дейността
150,0
Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР
150,0
Разходи за заплати и възнаграждения на персонала
25,4
Други възнаграждения и плащания на персонала
36,8
Осигурителни вноски от работодатели
236,7
Издръжка
34,8
III. ТРАНСФЕРИ
0,0
ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК
8 166,3
V. ФИНАНСИРАНЕ
-8 166,3
Покупка на ДЦК на първичния пазар /-/
-19 963,3
Получени погашения по ДЦК на първ. пазар /+/
14 067,7
Наличност по сметка от предходна година
4 123,1
Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината /+/
2 000,0
Наличност по срочни депозити към края на годината /-/
-2 000,0
Остатък към края на периода /-/
-6 393,8


Приложение № 4 към чл. 16

Бюджет на Учителския пенсионен фонд
(в хил. лв.)
Показатели
Бюджет 2016 г.
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
57 816,9
Данъчни приходи
41 647,4
Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване
41 647,4
Неданъчни приходи
16 169,5
Приходи и доходи от собственост
16 159,0
Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа
16 159,0
Лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет
0,0
Приходи от други лихви (по надвзети пенсии)
0,0
Глоби, санкции и наказателни лихви
10,0
Други приходи
0,5
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО
27 088,0
Текущи разходи
27 088,0
Издръжка
109,2
Външни услуги
80,9
Други финансови услуги
28,3
Пенсии
26 978,8
Пенсии от УчПФ
10 771,1
Добавки от УчПФ
16 207,7
III. ТРАНСФЕРИ
0,0
IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)
30 728,9
V. ФИНАНСИРАНЕ
-30 728,9
Суми по разчети за поети осигурителни вноски
0,0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-)
-25 237,8
Покупка на държавни ценни книжа
-70 000,0
Получени погашения по държавни ценни книжа
44 762,2
Друго финансиране - нето (+/-)
0,0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
-5 491,1
Наличност по сметка в началото на периода (+)
4 279,8
Наличност по срочни депозити в началото на периода (+)
7 000,0
Остатък в БНБ към края на периода (-)
-9 770,9
Наличност по срочни депозити в края на периода (-)
-7 000,0


