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ЗА НЯКОИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПРИ РИСКА БЕЗРАБОТИЦА

Гл. ас. д-р Галина Йолова

Възприеман и регламентиран като общ1, осигуреният социален риск без-
работица традиционно се тълкува като обективно настъпило извън волята на
осигурения временно състояние на трудова незаетост, което законодателят при-
знава и покрива при наличието му по отношение на две категории субекти:
навършилите трудова дееспособност (съответно навършили 16 годишна възраст)
и все още не придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или
професионална пенсия за ранно пенсиониране.2 В този смисъл се приема, че,
като настъпващ спрямо точно определен субект юридически факт, следва да
разкрива и предполага следните по-типични белези, а именно: 1) да е обективно
настъпило състояние на трудова неангажираност, типизирана с отсъствие на
прилагана трудова дейност, реализирана като трудово, гражданско, служебно
или кооперативно правоотношение, 2) това състояние да съществува вън и не-
зависимо от волята на осигурения, презумирайки едновременно с това желани-
ето му за полагане на труд, но невъзможност то да бъде осъществено извън
условията на обективната среда, конюнктурата или вътрешната мотивация на
субекта3, 3) да се реализира като риск в рамките на периода от настъпване на
трудовата дееспособност на субекта до навършване на релевантна (досежна
пенсията за осигурителен стаж и възраст, респ. професионална пенсия за ранно
пенсиониране) пенсионна възраст.

Липсата на трудови доходи като иманента характеристика на всяко от-
състващо трудово или служебно правоотношение е допълнителен, рефлекти-
ращ досежно статуса на субекта ефект, но тъй като същият е обективен, по

1 Някои автори са склонни да отнасят риска към категорията професионални рискове, обоснова-
вайки тезата си на пряката му зависимост от липсата на съществуващо трудово правоотношение.
Средкова, Кр. Осигурени социални рискове, с. 13, с. 67-77.

2 Принципно Законът за насърчаване на заетостта дифинира легално определение за безработно
лице, определяйки го като, регистрирано в дирекция „Бюро по труда”, което не работи, търси
работа и има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията
„Бюро по труда”, но дотолкова, доколкото се касае за актове в различни сфери на правно
регулиране то би могло да се използва ограничено в това изложение. В посочения смисъл вж.
Мръчков, В. Обща характеристика на новия Закон за насърчаване на заетостта. В: Трудови
правоотношения – 2002, С., с. 671 и сл. Нееднократно и основателно се е посочвало, че терминът
безработица е осигурен социален риск, а понятието безработно лице е това лице, по отношение на
което рискът се е реализирал.

3 Тук отново следва да уточним, че рискът не предполага готовност за започване на работа, така,
както го изисква споменатия вече ЗНЗ.
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необходимост следва от наличието на доминантните критерии, не считаме да
се посочва като самостоятелна характеристика на риска, още повече, че същи-
ят не е задължителен предикат, какъвто не е и изискването за отсъствие на
други, странични и с нетрудов характер доходи. В посочения смисъл се създа-
ва хипотеза на дължимост на обезщетение единствено предвид факта на осигу-
реност на субекта и извън отчитане на действителните му материални затруд-
нения, които се презумират от факта на прекратената трудова дейност и не
касаят наличие на други, допълнителни средства за издръжка или осигуряване
на социално стабилен статут.4

В аспекта на изясненото понятие, целта на тази статия е, предвид ха-
рактерни законови несъвършенства, налагащи стеснени хипотези, на
осигурителни плащания, следващи от особености в техниката на зако-
новата хипотеза да се доразвият характерни предложения за усъвър-
шенстване на осигурителните норми.

Предлаганите осигурителни обезпечения при реализиране на риска са оси-
гурителни обезщетения за безработица, конституирани в Кодекса на соци-
алното осигуряване и еднократно изплащане на обезщетение по Закона за
насърчаване на заетостта.

1. Осигурително обезщетение за безработица
по КСО – характеристика и основания за отпускане

Обезщетението за безработица традиционно се дефинира като периодич-
но парично плащане от средствата на осигурителните фондове, целящо
частично компенсиране на изгубения трудов доход и в който смисъл
представляващо процентно съотношение от него. От друга страна, също-
то представлява типично прехвърляне на риска от непредоставената работна сила
от работодателя, респ. нейният титуляр, към осигурителната система, предвид
стойността на предварително набрани, съответно дължими осигурителни вноски.

Динамиката на правната уредба познава въвеждането и признаването на
различни критерии за покриване на риска, акцентирани в теорията на няколко
основни нива, а именно: разделянето им, от една страна, на първични (т.е обсто-
ятелства, характеризиращи наличието на реализирания риск), вторични (харак-
теризиращи осигурителния случай и в този смисъл явяващи се предпоставки за
изплащане на обезщетение) и формални (обуславящи предоставяне на обезще-
тение при наличие на вторични предпоставки във всеки конкретен случай)5. От
друга страна, предпоставките за дължимост на обезщетение често се означа-
ват като задължителни, т.е доказуеми като налични към момента на изплащане
на обезщетението и съответно отрицателни, които основателно и предвид логи-
ката на законодателя не следва да са налице към същия този момент.
4 В този смисъл някои автори основателно посочват, че „обезщетението зависи само от предходна-

та трудова дейност..., но не и от неговата действителна материална нужда – напр. получаване на
доходи от наем, спествони влогове или други доходи...” Средкова, Кр. Цит. съч., с. 157.

5 За въвеждането на тези критерии вж. Средкова, Кр. Цит. съч., с. 134 и сл.
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Предпоставките, които са необходими, съгласно действащата нормативна
уредба (чл. 54а КСО) са следните: 1) за лицата, имащи право на обезщетение
да са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-
малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряване-
то, 2) осигурените да имат регистрация като безработни в Агенцията по заето-
стта; 3) правоимащите да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
или пенсия за ранно пенсиониране и 4) да не упражняват трудова дейност, за
която подлежат на задължително осигуряване.

1. Представлявайки предикат за активна дължимост на обезпечение, състо-
янието на осигуреност на субекта е сравнително максимално формулирано, пред-
вид аспекта на изключване на категорията от общото понятие за осигурено
лице. В този смисъл по аналогия на нормата в категорията субекти, на които се
дължи обезщетение за безработица, следва да се отнесат лицата, задължи-
телно осигурени за рисковете за общо заболяване и майчинство, инва-
лидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и
професионална болест и безработица.6 Това са следните категории лица: 1)
работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или
40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, от
начина на заплащането и от източника на финансиране (държавните служители
по Закона за държавния служител); 2) държавните служители по Закона за Ми-
нистерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна аген-
ция „Национална сигурност”; 3) съдиите, прокурорите, следователите, държав-
ните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители,
както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората
към Висшия съдебен съвет; 4) кадровите военнослужещите по Закона за от-
браната и въоръжените сили на Република България; 5) членовете на коопера-
ции, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в коопераци-
ята7; 6) лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор –
съответно работещи по две трудови правоотношения, сборната продължител-
ност на които надхвърля 8 часа на ден, както и лицата, изпълняващи задълже-
ния по т.нар външно или вътрешно съвместителство; 7) изпълнителите по дого-
вори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци,
неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите; 8) лица-
та, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности,
както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и
други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.

6 Следва да се има предвид, че след промените в уредбата от 01.05.2009 г. от класификацията на
Кодекса отпаднаха термините „осигурени за всички социални рискове”, респ. „осигурени за
всички социални рискове с изключение на безработица”, съответно заменени с класификационни
групи, базирани на лимитативно изброени социални рискове

7 Препратка на нормата касае членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в
същите, като по отношение на тях изрично уточнява, че те не се осигуряват за безработица.
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Впечатление прави стесненият обем на осигурените за риска лица – видно
от логиката на законодателя, той се допуска по отношение на работещи по тру-
дови и служебни правоотношения и изцяло се изключва спрямо лица с краткот-
райна трудова заетост или получаващи възнаграждение8 на друго основание.
От категорията нормата изрично изключва лицата, включени в програмите „От
социални помощи към осигуряване на заетост” и „В подкрепа на майчинство-
то”, дефинирани като неосигуряващи се за безработица. В посочения смисъл
не следва да бъдат споделени възгледите на теорията, разчитащи философията
на закона като допускаща осигуряване за риска по отношение на лица с относи-
телна стабилна социална сигурност, следваща от характера на трудовото им
правоотношение. Идеята, че лица, упражняващи професия или дейност на соб-
ствен риск не биха могли да се окажат в състояние на незаетост или липса на
доходи е неуместна и още повече – неоснователно лишава посочената група
субекти от адекватна защита в ситуации на повишен пазарен или конюнктурен
риск.9 Подобна логика следва да бъде законово преодоляна посредством до-
пускане на възможността за риска да се осигуряват и други категории лица на
основание възможност за оставане без доходи от упражняваната от тях дей-
ност, изолирано от нейния изключително трудовоправен характер.

Императивната норма на текста предполага за така определеното като
осигурено лице да са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд
„Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратя-
ване на осигуряването. Същата се подразделя на два взаимообвързани еле-
мента, а именно:

- отчитане на осигуреност в минимален период от девет месеца – следва
да се има предвид, че към изискуемия деветмесечен период законода-
телят зачита и времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на
дете, платените и неплатените отпуски за временна неработоспособ-
ност и за бременност и раждане, неплатения отпуск до 30 работни дни
през една календарна година, както и времето, зачетено за осигурите-
лен стаж по законодателството на друга държава на основание на меж-
дународен договор, по който Република България е страна, както и оси-
гурителният стаж, придобит в държавите – членки на ЕС. Паралелно с

8 Тук следва да напомним, че дори и лицата, работещи по програмата „От социални помощи към
заетост” и „В подкрепа на майчинството”, не подлежат на осигуряване за безработица, независи-
мо от сключваните от тях трудови договори.

9 Впрочее подобни теории, следващи и логиката на законодателя битуват постоянно в теорията и
практиката по прилагане на закона. Така, още в ПМС № 57 на МС от 1989 г. за пренасочване и
ефективно използване на освободената работна сила се изключваше изплащане на обезщетение
на лицата, регистрирани като търговци, които работят като земеделски стопани или участват в
производствени кооперации, упражняват занаят или свободна професия, работят по граждански
договори, извършват услуги по регистрация или упражняват друга регистрирана трудова
дейност. Аналогично това се обясняваше и оправдаваше с факта, че посочените категории субек-
ти не използват конституционното си право на труд, а ползват и придобиват средства за из-
дръжка от други по вид дейности, в който смисъл не следва да придобиват правото на обезщете-
ние като иманентно и присъщо единствено на правото на труд.
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товат законодателят не зачита за придобиване право на парично обез-
щетение времето, през което лицето не е било на работа поради неза-
конно уволнение, незаконно недопускане или отстраняване от работа10,
времето, през което е получавало обезщетение за безработица или за
оставане без работа по чл. 222 КТ, и във всички случаи – времето на
осигурителния стаж на еднолични търговци, съдружници в търговски
дружества, собственици на ЕООД, лица със свободни професии, регис-
трирани земеделски производители и лица, работещи без трудово пра-
воотношение, неработещи майки, гледали дете до 3 годишна възраст, на
лица, полагали грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90
на сто и случаите на откупуване на осигурителен стаж.

В посочения смисъл при определяне на срока за изплащане на обезщете-
нието за безработица се взема предвид времето, зачетено за трудов стаж по
Кодекса на труда, служебен стаж по Закона за държавния служител, стаж по
Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България и Закона за съдебната власт до 31 декем-
ври 2001 г. включително; през което лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО са осигурени
за безработица след 1 януари 2002 г.; зачетено въз основа на документ, удосто-
веряващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с ко-
ято Република България има международен договор в областта на социалното
осигуряване.

Не на последно място следва да се уточни, че изискуемият период пред-
полага внасяне или дължимост на осигурителни вноски, което насочва към при-
знаване на периода и при невнасяне на вноските от работодателя, но при внася-
нето им от осигурения, което се отчита за релевантен осигурителен стаж.

Деветмесечният период на придобит осигурителен стаж нормата вмества
в т.нар рамков период, като втори поделемент на базисното изискване. Същият
са последните 15 месеца, изчислими спрямо месеца, в който лицето е останало
без работа. Подобна идея залага на изискването за сравнително продължите-
лен период на осигуряване, контрибутивност при участието в набирането на
средства, в който смисъл се споделя в една или друга степен солидарността на
системата с пряката причастност на осигурения срещу риска.

2. Осигурените да имат регистрация като безработни в Агенцията
по заетостта, при вече отпаднало (от 1.01. 2009 г.) изискване последната да е
в съответното териториално поделение, разширяващо избора на безработния за
регистрация съответно по постоянен или настоящ адрес.11 В смисъла е допус-
тимо същият да поддържа регистрация по постоянен или настоящ адрес и съот-
ветно – да подава заявление за отпускане на обезщетение по същия адрес.
Регистрацията следва да се извърши в тримесечен срок от датата на прекратя-
ване на осигуряването.
1 0 С оглед на факта ,че за посочения период се внасят осигурителни вноски само за фонд „Пенсии”.
1 1 Безспорно, за разлика  от трудовоправния ред, получаването на обезщетение не предполага

активно търсене на работа и респ. – не се спира при отказ на подходяща работа.
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3. Все още по отношение на безработния да няма отпусната пен-
сия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ран-
но пенсиониране. Извън законова и практическа логика законодателят из-
ключва като отрицателно условие получаването на пенсия за стаж и възраст в
т.нар намален размер, която е допустима хипотеза при навършена възраст и
недостигащи точки, но наличие на 15 г. осигурителен, от които 12 г. действите-
лен, стаж. Очевидно е, че се касае за пропуск на уредбата, който следва да
бъде преодолян или посредством въвеждане на общ шаблон („да няма отпус-
ната пенсия”) или чрез лимитативно изброяване на изключващите риска дългос-
рочни обезпечения. Тук по необходимост уточняваме, че право на обезщетение
имат и лицата, придобили право на пенсия, но не пожелали отпускането й.

4. Лицето да не упражнява трудова дейност, за която подлежи на
задължително осигуряване, по отношение на което в теорията основателно
се приема, че това е хипотеза, при която лицето е лишено от стабилна матери-
ална осигуреност, което по аргумент на противното не изключва полагане на
труд по инцидентни, но не подлежащи на осигуряване правоотношения.

Паричните обезщетения за безработица се дължат при кумулативно нали-
чие на дефинираните първични и вторични, респ. отрицателни и формални пред-
поставки, като съгласно чл. 1. от НОИОБП се отпускат въз основа на заявле-
ние на осигурения.

Дефинирайки принципа за определяне размера на обезщетението, зако-
нодателят въвежда два диференциращи критерия, в общи линии запазващи прин-
ципната схема за социална защита при безработица, основана на баланс между
вноските и обезщетенията, който е важен елемент от класическия модел на
социално осигурителните схеми.12 С последните законови изменения се приема
и установява дневното парично обезщетение за безработица да е в размер на
60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен
доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Без-
работица” за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на пре-
кратяване на осигуряването, като същото не може да бъде по-малко от мини-
малния дневен размер на обезщетението за безработица. Принципно следва да
се отчете, че процентът на заместване на дохода, според националното ни зако-

1 2 Важно е да уточним, че тези критерии преди последните изменения в КСО, съответно бяха: 1)
среднодневен осигурителен доход, получаван от лицето в рамките на последните девет месеца,
предшестващи месеца на прекратяване на осигуряването – предвид на който получаваното
обезщетение е в размер 60 на сто от тази основа, като в случаите, че в периода се включва време,
което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски; при определяне на
осигурителния доход се вземаше предвид среднодневна минимална работна заплата за страна за
времето на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете, неплатения отпуск за времен-
на неработоспособност или до 30 работни дни, отпускът за бременност и раждане, времето,
зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава, както и доходът, от който
е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане; 2)
допустимите минимални и максимални размери на обезщетението, определени със ЗБДОО в
дневни размери – съответно 6 и 12 лв. на ден.
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нодателство, надвишава минималния стандарт, дефиниран в Европейския ко-
декс за социално осигуряване, който е 50% от трудовото възнаграждение. Про-
чее, това е типично и за други по вид обезщетения – напр. обезщетение за
раждане и отглеждане на дете, което по период на осигуряване и общ размер не
познава аналог в световната и европейската законодателна практика. Това са
безспорно позитиви на националното осигуряване, гарантиращи адекватен от-
говор при всяка хипотеза на реализиран осигурителен случай.

Така определеният размер се дължи на осигурения безработен в рамките
на период от 4 до 12 месеца, предвид продължителността на осигурителния
стаж, съответно до три и над 25 години.

Във всички случаи и при спазване на критериите и общия принцип, из-
ключващите хипотези касаят следните категории лица:

1) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно
желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, по-
лучаващи минималния размер на паричното обезщетение за безработи-
ца за срок 4 месеца. Безспорно не би могло да се сподели установяване
на подобни размери и срокове главно предвид на факта, че към момента
масов модел за прекратяване на трудови правоотношения е по предло-
жение на работодателя по взаимно съгласие – факт, създаващ хипотези
на минимални по отношение размер и срок обезщетения спрямо широк
кръг задължително осигурени, но останали без доходи лица.

2) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди из-
тичането на три години от предходно упражняване на правото на обез-
щетение за безработица, получават минималния размер на обезщете-
нието за срок 4 месеца. Ясно е, че е неоправдано законово ограничава-
не, нарушаващо принципите на осигуряването в най-малко два аспекта
– от една страна, като изключват правилата за контрибутивност и оси-
гуреност като предикатни на размера и срока на обезщетението, а от
друга – вменяват като санкция и виновност в поведението повторното
оставане без работа и така обвързват осигурителния случай с неоправ-
дани и занижени рамки на обезпечение.

3) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане
на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение, по-малко от
минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обез-
щетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично
обезщетение за оставащия период на изплащането на обезщетението.

2. Особености на осигурителните плащания
по Закона за насърчаване на заетостта

Извън кодифицирания акт се предвиждат обезпечения за осигурения и по
Закона за насърчаване на заетостта. В споменатия акт същите се регла-
ментират посредством института на еднократната парична помощ, вместо пе-
риодично парично обезщетение. Тук веднага се налага да уточним, че нормата
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регламентира и разисква изплащане на парично обезщетение в цялост и то по
отношение на лица, имащи право на парично обезщетение за безработица. В
този смисъл, настоящото законодателство не установява т.нар. парични помо-
щи за безработни в качеството им на осигурителни плащания, целящи поемане
на част от разходите за издръжка на лица, по отношение на които рискът безра-
ботица се е реализирал, но те самите нямат право на обезщетение за безрабо-
тица. Посочените плащания, като дължащи се по силата на “общите мерки за
подпомагане на бедните”13 целят заместване на възможно обезщетение, а не
на изгубен трудов доход.

Съгласно чл. 47 ЗНЗ „на лице или лица, които са безработни с право на
парично обезщетение и желаят самостоятелно или заедно да започнат стопан-
ска дейност за производство на стоки и/или услуги, се предоставят за сметка
на фонд „Безработица” еднократни парични суми, след одобряване на бизнес
проект от поделението на Агенцията по заетостта и заявление от лицето до
поделението на Агенцията по заетостта, с която заявява, че желае да получи
еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица при ус-
ловията и по реда на Кодекса за социално осигуряване”. Дефинирането на тек-
ста предполага и повторно налага да уточним, че се касае за еднократно изпла-
щане на дължимо обезщетение под формата на общ, паушален размер, пред-
ставляващ сбор от общия брой на дължимите месечни суми и по никакъв начин
не следва да се тълкува и разбира като парична помощ като форма на алимент
досежно нямащи право на обезщетение лица. В посочения смисъл самата нор-
ма е в определен смисъл технически некоректна, насочва към разбиране на
възможност за изплащане на еднократна помощ и е въпрос на бъдещо законово
усъвършенстване същата да бъде съответно редактирана. Въвеждането на
текста би могло да се коригира в посока на заместване на термини при общи
вид на нормата и текста – „на лице или лица, които са безработни с право на
парично обезщетение и желаят самостоятелно или заедно да започнат стопан-
ска дейност за производство на стоки и/или услуги, се предоставя за сметка на
фонд „Безработица” еднократно изплащане на дължимото обезщетение....”.

Изрично се уточнява, че такова право на еднократна парична сума имат
лицата, които отговарят на изискванията за отпускане на парично обезщетение
при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, в който смисъл се
създава изрична препратка към общата норма, термините и тълкуването им,
предвид специализирания осигурителен закон. Същото дефиниране насочва, че
институтът предполага установяване на състояние, предпоставки и общи усло-
вия, регламентирани в КСО главно предвид оперирането и разходване на сред-
ства от фонд „Безработица”. В този смисъл не е сполучливо извеждането на
подобна норма извън обхвата на общия закон и отсъствието на регламентация-
та £ в КСО. Още повече, че преди последните изменения в същия се регламен-
тираше и изплащането на обезщетение за дълготрайна безработица, относи-
телно кореспондиращ като състояние и предпоставки.
1 3 В този смисъл е и текста на Конвенция № 44 за безработицата (чл. 1, б „Б” ).
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Препращащото тълкуване на текстове предполага да се уточни, че право
на такава помощ имат следните категории лица: 1) осигурени по смисъла на
КСО, 2) за които са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд
„Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратя-
ване на осигуряването, 3) които са регистрирани като безработни, не упражня-
ват дейност, подлежаща на задължително осигуряване и по отношение на тях,
4) не е поискана, респ. не е отпусната, пенсия за стаж и възраст, съответно
пенсия за ранно пенсиониране

Допълнителни предпоставки, предполагащи отпускането на еднократната
помощ са желание за самостоятелна, съответна съвместна стопанска дейност
за производство на стоки и услуги, както и в чисто техничен аспект - подаване
на заявление от лицето до съответното поделение на Агенцията по заетостта, с
което се заявява желание за еднократно получаване на обезщетението за без-
работица.

Размерът на обезщетението се определя по общите принципи за опреде-
ляне на обезщетението за безработица – съответно 60% от изгубения осигури-
телен доход и извън минималните размери, определяни ежегодно с бюджета на
Държавното обществено осигуряване, като сумата се изплаща наведнъж и в
пълен размер и съгласно броя месеци, за които се дължи.

Безспорно е нелогично извеждането на института на еднократното обез-
щетение извън кръга на кодифицирания акт, при все, че същото насочва по ли-
ния на препращаща норма към условията на Кодекса, а, от друга страна, касае
опериране на средства от фондовете на осигуряването. Включването му като
обща уредба в КСО би завършило от гледна точка систематика и обобщеност
цялостната уредба на института, както предвид осигурителноправния му ха-
рактер, така и с оглед пълнота в регламентацията на осигурителноправните пос-
ледици, съпътстващи реализирането на риска. Въвеждането на нормата в об-
щия акт би било и в духа на съвременните тенденции по систематика на инсти-
тути на законово ниво и преодоляване на регламентирането им в актове с по-
ниска юридическа сила.

В заключение следва да уточним, че анализът на риска, предвид специфи-
ката на реализиранетото му и главно в аспекта на законодателната уредба, следва
да ни насочи към следните по-важни предложения:

1) Разширяване кръга на осигурените за безработица лица, главно
предвид допускането му като възможен по линия на доброволно
осигурените рискове и в този смисъл – предоставяне на адекватни
законови варианти за защита и сигурност на субекта в условията на
интензивно променящия се социален и икономически механизъм.

2) Вземане предвид отсъствието на логика при определяне на
събитието, водещо до прекратяване на обезщетението, а именно
– при придобиване право на пенсия за стаж и възраст, респ. пенсия за
ранно пенсиониране, без да се отчита възможността за отпускане пен-
сия за стаж и възраст в намален размер, като възможно и съответно на
ефекта, основание. В противен случай се създава законово несъответ-
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ствие и чисто практическа възможност за паралелно получаване на пен-
сия в намален размер и обезщетение за безработица.

3) Предвид променената икономическа ситуация, предизвикваща
реализиране на риска спрямо широк кръг работещи лица в от-
носително кратък период от време, да се намали изискуемият
осигурителен стаж в рамките на последните шест, а не девет
месеца, както и да отпадне ограничаващото по отношение размера и
срока на обезщетението основание, касаещо лица с прекратени по вза-
имно съгласие договори.

4) Да се преодолее законовият стремеж към на практика санкцио-
ниране на реализирани досежно субекта абсолютни факти и по-
конкретно предвиждащи безработните лица, придобили право на парич-
но обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражня-
ване на правото на обезщетение за безработица да получават минимал-
ния размер на обезщетението за срок 4 месеца. Както вече се спомена,
подобно неоправдано законово ограничаване, освен, че изключва прави-
лата за контрибутивност и осигуреност като предикатни на размера и
срока на обезщетението, а и вменява като санкция и виновност в пове-
дението повторното оставане без работа и така обвързва осигурител-
ния случай с неоправдани и занижени рамки на обезпечение.

Краткото анализиране на института в рамките на параметрите по призна-
ването му и покриване от осигурителната система налага да уточним спешната
нужда от адекватно коригиране на нормите, адаптиращи макар и за определен
период от време състоянието на осигурения към спецификата на икономичес-
кия момент. По този начин би се гарантирала както социалната стабилност на
временно незаетите лице, така и изискването за адекватност в компенсирането
на дохода, като основен принцип при предоставяне и отпускане на осигурител-
ните обезщетения.
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Abstract

The article analyzes the two more typical institutes of security at the realization with
respect to the insured risk of unemployment compensation according to the SIC and one-off
payment according to the EPA. The latter are examined in the light of their typical features,
prerequisites and conditions for origination. In the given sense there are drawn some major
suggestions for refinement of the standards, their expansion with respect to the range of
insured individuals, as well as indispensable systematization in view of unification and the
need for practice on coordinated application.
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Резюме

В статье проанализированы оба более характерных института обеспечения при ре-
ализации в отношении обеспеченного на случай риска безработицы лица возмещения
согласно Кодексу социального обеспечения или же однократной выплаты согласно Зако-
ну о поощрении занятости. Они рассматриваются через призму их типичных характери-
стик, предпосылок и условий порождения. В указанном смысле даются более существен-
ные предложения по совершенствованию норм, по их расширению в отношении круга
обеспеченных лиц, а также по необходимости систематизации с учетом объединения и
практики координированного применения.


