РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

Закон
за изменение на Закона за семейните помощи за деца
Обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 1.04.2002 г., изм., бр. 120
от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от
23.12.2003 г., бр. 69 от 6.08.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила
от 1.01.2006 г., бр. 21 от 10.03.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм.,
бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006
г., бр. 68 от 22.08.2006 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007
г., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 71
от 12.08.2008 г., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр.
23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010
г., бр. 24 от 26.03.2010 г.

§ 1 . В чл.7, ал. 4 се изменя по следния начин:
(4) Помощта по ал. 1 е в размер на 20 процента от
минималната работна заплата.

§ 2 . В Закона за държавния бюджет на Република България за
2011 година, (обн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г.), в преходните и
заключителни разпоредби в § 11, ал. 2 се отменя.

Законът е приет от XLІ Народно събрание на ................. 2011 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.

МОТИВИ

Грижата за децата на България винаги е била основна грижа
на управлението на страната. Изхождайки от тази теза, както и от
редица

фактори

през

последните

две

години,

а

именно

увеличаването на цените, замразяването на доходите, замразяване
размера на детските добавки през последните три години,
задълбочаването на демографската криза, предлагаме прилагане
на един и същ подход, една и съща база при определяне на редица
социални плащания. Минималната работна заплата е база за
определяне размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1
до 2 години за работещите и до 1 година за неработещите майки;
обезщетението за майките-студентки; месечните добавки за деца с
трайни увреждания. Считаме, че е логично минималната работна
заплата да бъде основа и за изчисляване и на месечните помощи за
дете до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст. В тази връзка нашето предложение е месечните
помощи за дете до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст (детските добавки) да бъдат
определени в размер на 20% от минималната работна заплата.
Приемането на такъв подход ще обвърже в известна степен
нарастването на доходите и компенсиране на част от инфлацията
при отглеждането и възпитанието на децата и ще покаже нашата
грижа и отговорност към бъдещето на нацията.
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