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проект
ЗАКОН
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ РАЖДАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА
Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет па закона
Чл. 1 /1/ Този закон урежда правото, принципите и формите за подпомагане на семейството при раждане, отглеждане и възпитание на децата и произтичащите от това задължения на държавните органи и органите на местното самоуправление, както и насърчаването участието на юридически и физически лица за подпомагане изпълнението на задълженията на семейството.                      .
121 Целта на подпомагането на семейството е да бъдат подобрени възможностите за отглеждане, издръжка и възпитание на децата в семейна среда при съчетаване на семейния и професионалния живот на родителите или на лицата поели и грижата за децата.
Определение за деца и семейства, имащи право на подпомагане     
Чл.2 /I/ Правоимащо дете, по смисъла на този закон, е всяко дете : родено, осиновено,  припознато,  доведено,  заварено,  под  настойничество  или попечителство, което не е навършило 16-години, ако учи - 18 години, а ако отслужва редовна военна служба - 20 години.
121 Правоимащо дете е и дете, което преди навършване на 16 години е родило и отглежда дете.
Чл.З. Правоимащо семейство, по смисъла на този закон, е тази обществена единица, която осигурява отглеждането, издръжката и възпитанието на детето в семейна среда и това може да бъде биологичното семейство на детето, семейството на негови близки : баба, дядо, братя, сестри и други роднини по права и съребрена линия до втора степен, семейството на осиновителите му или приемното семейство, в което детето е настанено по силата на Закона за закрила на детето.
Право на подпомагане на семейството и децата
Чл.4/1/ Право на подпомагане по реда на този закон имат българските граждани, пребиваващи постоянно в страната.                     
121 Правото на подпомагане по ал. 1 ползват и гражданите на други държави, придобили статут на бежанец.                               
/З/ Правото на подпомагане се ползва от майката, респективно осиновителката, или от това лице, което полага грижи за детето и което е поело по-голямата част от неговата издръжка.
/4/ Правото на подпомагане се ползва при определени размери на доходите на член от семейството, декларирани по Закона за облагане на доходите на физическите лица.


Принципи за подпомагане на семейството
 Чл.5. Подпомагането на семейството се основава на следните принципи :
1. отговорно поведение на гражданите при създаването на семейство и при защита на неродения живот;
2. отглеждане на детето в семейна среда при осигуряване по най-добър начин на благоприятни условия за развитие и възпитание;
3. недостиг на собствени средства   за посрещане на нуждите при бременност, раждане, отглеждане и възпитание на детето;          
4. 	спазване на изискванията на законите в областта на здравеопазване образованието, социалното осигуряване и социалното подпомагане, както и на данъчните закони. 
Форми за подпомагане
Чл.6. Подпомагането на семействата с дете/деца по този закон се осъществява чрез :
1. обезщетения и помощи при бременност и раждане /осиновяване, настойничество, попечителство/ и отглеждане на деца до 3- годишна възраст;
2. месечни и/или годишни данъчни облекчения за семейства с деца, в зависимост от броя им;
3. месечни детски добавки;
4. социални програми, помощи и услуги за семейства с деца.
Органи за подпомагане на семейството
Чл.7. Подпомагането на семействата с деца се осъществява от
1. Министерството на труда и социалната политика;                 
2. Държавната агенция за закрила на детето;                    
3. Националния осигурителен институт;
4. общинските служби за социално подпомагане;
5. териториалните данъчни администрации;
6. работодателите;
7. физически и юридически лица с нестопанска цел.             
Глава втора 
ФОРМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА
Раздел първи
Обезщетения и помощи при бременност, раждане /осиновяване,
настойничество/ и отглеждане на деца до 3- годишна възраст
Защита на неродения живот                   
Чл.8 /I/ Българските гражданки; както и жените, отговарящи на условието по ал. 2 на чл.4 от този закон, чиито доходи за предходната календарна година на член от семейството са под необлагаемия годишен доход, установен за страната, имат право на месечна помощ за доизносване на бременността след края на 16-тата гестационна седмица.
  	/2/ Помощта по предходната алинея е в размер на 25 лв. и се изплаща от  общинските служби за социално подпомагане по местоживеене срещу ежемесечно заверяван документ от личния лекар за редовно посещаване на женска консултация.                                             
Еднократни помощи при раждане
Чл.9/1/ При раждане на дете, родителите с доход за предходната година до два пъти необлагаемия годишен доход на член от семейството, имат право на еднократна помощ в размер на 500 лева за първо дете, на 300 лева за второ, на 200 лева за трето и на 100 лева за всяко следващо дете.
/2/ Помощта се изплаща от общинските служби за социално подпомагане по местоживеене.
/З/ Родители, които са оставили детето за осиновяване или за отглеждане в заведение на пълна държавна издръжка или от физически или юридически лица не получават еднократна помощ при раждане.                                '
/4/ Еднократната помощ за раждане подлежи на възстановяване, ако в срок до 3 месеца от раждането, детето бъде предоставено за отглеждане на физически или юридически лица.                                            .
151В случаите, оказани в ал.З, еднократната помощ по ал.1 се изплаща на осиновителката/ля или на физическото лице, на което са възложени задълженията за отглеждане и възпитание на детето.
Допълнителна еднократна помощ при раждане на първо дете
Чл.10 /1/ При раждане на първо дете в семейство, чиито доходи на член от семейството за предходната година са под размера на необлагаемия доход, общинските служби за социално подпомагане по местоживеене предоставят на семейството допълнителна еднократна помощ в натура в размер до 200 лева.
121 Помощта се предоставя в края на 3-тия месец след раждането на детето, при условие, че то се отглежда в семейството.                            .
Обезщетения и помощи при бременност, раждане и отглеждане на малко дете и на дете с трайни увреждания
За осигурени лица
Чл. 11/1/Майките, осигурени за всички осигурени социални рискове ползват обезщетения за бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете при условия, определени в Кодекса на труда и Кодекса за задължително обществено осигуряване.
За неосигурени лица
121 Неработещите майки /осиновителки/, които нямат качества на осигурени лица, имат право на месечна социална помощ за гледане на малко дете в размер на 75 лв. от деня на раждане на детето до навършване надве годишна възраст.
/З/Осигурените, както и Неработещите майки /осиновителки/ по ал.2 имат право на месечна социална помощ за гледане на дете между 2 и 3 години за периода след навършване на 2 години до навършване на тригодишна възраст в размер на 25 лева.
/4/ Неработещата майка /осиновителка/ която полага грижи за отглеждането, възпитанието и адаптацията на дете с трайни увреждания и постоянна нужда от грижи, установени с решение на териториалната експертна лекарска комисия, и поради това няма права на осигурен за всички осигурени социални рискове, има право на месечна социална помощ за гледане на дете от две годишна до навършването на 16 годишна възраст в размер на 75 лева
:   /5/ Правото по ал.2. ал.З и ал.4 се ползва при положение, че доходите на член на семейство за предходната година не надвишават годишния необлагаем доход.
/6/ В случай, че майката /осиновителката/ не е в състояние да се грижи за детето, в т. ч. поради смърт или тежко заболяване, правото по ал.З, ал.З и ал.4 може да се ползва от пълнолетни роднини по права линия и съребрени до втора степен или от лицето, на което са възложени правата за отглеждане на детето.
/б/ Помощта по ал.2, ал.З и ал.4 не се отпуска:
1. на лица, които получават възнаграждение, свързано с дейности по или без трудово правоотношение;
2. когато детето е настанено в детско заведение;
3. 	когато за детето не се полагат достатъчно грижи или е обект на насилие. 
/7/ При раждане на дете преди навършване на 3-годишна възраст на предишното, срокът за който се получава месечна помощ се удължава до навършване на 3 години на следващото дете.
/8/ Помощите по ал.2, ал.З и ал.4 се отпускат от общинските служби за социално подпомагане по местоживеене по молба-декларация на правоимащото лице и след представяне на копия от данъчните декларации на членовете на семейството, както и на документ, ежемесечно издаван от личния лекар за осъществени регулярни посещения на детската консултация и спазен календар за имунизации. 
                                        ..
Осигурителен стаж 
Чл. 12 /1/ Времето от раждането до навършване на 3-годишна възраст на детето съответно на 16 годишна възраст при трайни увреждания, се признава за осигурителен стаж за пенсиониране на майката, осиновителката или на лицето, което полага грижи за детето, независимо от това дали получава или не получава месечно обезщетение или помощ.
121 За този период се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" за сметка на републиканския бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсия.
Раздел втори 
Месечни добавки и помощи за деца

Универсални месечни добавки за деца
Чл.13 /1/ Месечни добавки за деца се предоставят на семейства с деца, навършили 2- годишна, респективно 3-годишна възраст, след изтичане на срока за получаване на обезщетения или помощи за гледане на малко дете.  
121 В случай на застъпване на срока за отглеждане на малки деца, месечна добавка се предоставя за всяко дете, навършило 3-годишна възраст.     
Условия 
  Чл. 14. Месечни добавки за деца се получават при следните условия :
1. месечният доход на член на семейството за предходния месец да не е по-висок от месечния необлагаем доход по Закона за облагане доходите на физическите лица;
2. направените разходи за детето през месеца да са в размер не по-малък от размера на месечната добавка;
3. един от пълнолетните и работоспособни членове на семейството да е работил поне пет дни от месеца, предхождащ този, за който се получават месечни добавки , с или без трудово правоотношение или по програма за обществено-полезна дейност, или да е учащ се или отбиващ редовна или алтернативна военна служба;
4. да са изпълнени изискванията за добри грижи, в т.ч. здравни и
образователни, съобразно възрастта на детето. 
Размер
Чл. 15. Размерът на месечните добавки за деца се определя в зависимост от възрастта на детето и представлява :
1. за дете на 2 години, респективно на 3 години, до навършване на 7 годишна възраст - 20 лева;
2. за дете от 8 донавършване на 16 годишна възраст -25 лева;
3. за дете от 16 до навършване на 18 годишна възраст, ако учи или на 20
години, ако отбива редовна военна служба - 30 лева. Получател 
Чл. 16 /I/ Месечните добавки за деца се предоставят:
1. на родителя, респективно на лицето, което е поело по-голямата част от издръжката на детето и което заплаща следващата се за него здравно-осигурителна вноска;
2. 	на лицето, на което се изплаща социална помощ или обезщетение за безработица по реда на Закона за социално подпомагане и на Закона за защита при безработица и насърчаване на заетостта. 
121 Месечните добавки за деца се изплащат на лицата по предходната алинея от общинските служби за социално подпомагане по местоживеене на всеки два месеца срещу представяне на необходимите за това документи.
Допълнителни добавки за деца
С трайни увреждания
Чл.17. За децата до 16 годишна възраст с трайни увреждания, установени с решение на териториална експертна лекарска комисия, се предоставя допълнителна месечна добавка от 30 лева. 
На самотни родители       
Чл. 18. За децата, отглеждани от самотен родител, при спазени условия по чл. 14, се предоставя допълнителна месечна детска добавка в размер на 50 на сто от основния размер на добавката, съобразно възрастта на детето, от момента на неговото раждане.

Допълнителни помощи за деца
Присъдена издръжка
Чл.19 /1/ Родители, които не са получили присъдената по съдебен ред месечна издръжка за гледане на дете, имат право на месечна възмездна помощ, равна по размер на присъдената издръжка.
121 Редът за възстановяване на възмездната помощ се определя с Правилника за приложение на закона.
Многодетни семейства
Чл.20. Общинските служби за социално подпомагане предоставя» на многодетните семейства, отглеждащи в семейна среда три и повече деца, еднократни помощи в натура в размер на 200 лева годишно по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Раздел  трети 
Данъчни облекчения за семейства с деца     
По Закона за облагане доходите на физическите лица
Чл.21 111 Семействата, в които се отглеждат деца, за които не се получават месечни добавки по реда на този закон или на друго основание, могат да ползват данъчни облекчения по реда на Закона за облагане на доходите на физическите лица, когато доходите на семейството са в размер не превишаващ два пъти необлагаемия годишен доход на член на семейството за предходната година.
121 Данъчните облекчения са в размер на увеличен с 15 на сто от необлагаем месечен /годишен/ доход за гледане на едно дете, с 35 на сто за гледане на две деца и с по 10 на сто за всяко следващо дете, но не повече от два пъти увеличения необлагаем доход.             
/З/ Данъчното облекчение се дава на този родител /осиновител, настойник, попечител/ на чиято основна издръжка е детето/децата и който заплаша здравно-осигурителната вноска за неосигурените членове на семейството, съгласно Закона за здравно осигуряване и може да се ползва ежемесечно при получаване на следващото се възнаграждение или еднократно годишно при подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите.
По Закона за корпоративното подоходно облагане
Чл.22 /1/ Работодателите на семейства с деца имат право да подпомагат работниците и служителите си с две и повече деца с парични средства и помощи в натура за посрещане на разходи за учебната година и ваканциите на децата.
121 Разходите по ал.1 са в размер до една средномесечна брутна заплата за година, признават се за разход на фирмата и се облагат като социални разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.          
Раздел четвърти
Социални програми, помощи и услуги за семейства с деца        
Национални и регионални програми
Чл.23/1/ Министерството на труда и социалната политика. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, съвместно с Агенцията за закрила на детето и с участието на физически и юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет на дейност защитата на децата и семейството, разработват и предлагат за приемане на Министерския съвет национални и регионални програми за семейно планиране и подпомагане на семействата в техните грижи по отглеждането и възпитанието на децата.
121 Органите на местното самоуправление участват в разработването и реализацията на приетите регионалните програми за семействата и децата.
Ведомствени програми
Чл.24/1/ Министерството на образованието и науката, по предложение и със съдействието на Министерството на здравеопазването и заинтересовани физически и юридически лица с нестопанска цел, открива към средните образователни учебни заведения кабинети за семейна подготовка на подрастващите.
/2/ Кабинетите по предходната алинея разпространяват сред учащите се информация по проблемите на семейството и родителството и предоставят безплатни противозачатъчни средства.
Програмина местните органи на управление
Чл.25. Общинските съвети:
1 създават секции по въпросите на семейството и децата към Обществените съвети по социално подпомагане, създадени по Закона за социално подпомагане, които упражняват обществен контрол и оказват съдействие и помощ по осъществяване на дейностите по подпомагане на семействата с деца;
2. разкриват кабинети за предбрачни, генетични и брачни консултации към диагностично-консултативните центрове или лечебните заведения със съдействието на Министерството на здравеопазването и заинтересовани физически и юридически лица с нестопанска цел;
3. разкриват, съгласувано с Националната служба за социално подпомагане, нови форми за дневни и домашни социални услуги, съобразно с потребностите на семействата с деца, живеещи на тяхна територия, извършвани при съвместно участие въз основа на договор с физически и юридически лица с нестопанска цел .
Социални институции за жени в риск
Чл.26 /I/ Националната служба за социално подпомагане, съвместно с Националната служба по заетостта, разкрива на централно подчинение и спомага за разкриването от физически и юридически лица с нестопанска цел на семейни домове за временно пребиваване на намиращи се в риск бременни и майки с деца до 3 месечна възраст.
/2/ Семейните домове имат за цел  да защитят неродения живот и подпомогнат правото на свободен избор на майката за бъдещето на детето, като едновременно с това предоставят условия за получаване на професионална квалификация или преквалификация й временна заетост по времето на престоя в дома.
/З/ Приемането, обучението и временната заетост на бременни и майки с деца до 3 месеца в семейните домове се извършва по реда на нормативните актове за прием в заведения за социални услуги и за включване, в програма за професионална квалификация и временна заетост.

Глава трета 
ФИНАНСИРАНЕ

Източници
Чл.27. Дейностите за подпомагане на семействата с деца се финансират от:
1. средствата на фонд "Общо заболяване и майчинство" по бюджета на държавно обществено осигуряване;
2. републиканския бюджет;
3. общинските бюджети;
4. данъчни облекчения;
5. други източници.
Фонд "Подпомагане на семейството"
Чл.28. Създава се фонд "Подпомагане на семействата с деца" на специална извънбюджетна приходно-разходна сметка към Националната служба за социално подпомагане на Министерството на труда и социалната политика.
Приходи
Чл.29. Средствата по фонд Подпомагане на семействата с деца" се набират от:                                                                 
1. целева субсидия от републиканския бюджет в размер, определяна ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България;
2. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица;                        
3. приходи от благотворителна дейност в подкрепа на семейството;
4. възстановени суми по присъдени издръжки; .
5. възстановени суми за неправомерно получени средства от фонда и лихвите по гях;
6. 	приходи от глоби за нарушения на този закон;                 . 
7. 	лихви по депозити на свободни парични средства по фонда;
8. 	други източници. 
9. 	Разходи
Чл.30 /1/ Средствата по фонд "Подпомагане на семейството и децата" се разходват за:                                                        
1. изплащане на еднократна помощ при раждане на дете;
2. изплащане на месечни помощи за бременност и отглеждане на дете, несвързани с осигурени социални рискове;
3. изплащане на универсални и допълнителни месечни добавки за деца и на допълнителни помощи;
4. възстановяване на разходите, направени от общинските бюджети за допълнителни еднократни помощи в натура при раждане на първо дете;
5. финансиране на национални и регионални програми за семейството и децата, приети с актове на Министерския съвет;
6. целево подпомагане на общините и на юридическите и физическите лица при извършване на дейности по оказване на социални услуги ,на семействата и децата;
7. други разходи за подпомагане на семействата и децата, предвидени с актове на Министерския съвет.
8. издръжка на дейността на фонда, в т.ч. за информация и популяризиране на дейността и стимулиране дейността за откриване на нарушения и събиране на глоби, в размер не повече от 3 на сто от набраните средства,
121 Неизползваните средства по сметката на фонда преминават като наличност за следващата бюджетна година и се използват по предназначение.
Организация
Чл.З1 /1/ Дейността по набиране, разходване и отчитане на средствата по фонда се извършва от Националната служба за социално подпомагане и от общинските служби.
121 Министърът на труда и социалната политика издава Наредба за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонда, съгласувано с Министъра на финансите.
Контрол
Чл.31. Контролът по набирането и разходването на средствата по фонда се осъществява от инспектората към Националната служба за социално подпомагане, от органите на държавния финансов контрол и от Сметната палата.
Глава четвърта 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ
За осигурени лица 
Чл.32 Обезщетенията за бременност, раждане и осиновяване и отглеждане на малки деца за лица, осигурени за всички осигурени социални рискове се отпускат и контролират по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
За подпомагани лица от средства по фонд "Подпомагане на
семейството "
Чл.ЗЗ. Средствата от фонд "Подпомагане на семейството" , с изключение на тези за бременност, еднократни помощи при раждане, месечни добавки и помощи за отглеждане на малко дете, се предоставят въз основа на защитени проекти и програми и с решение на ръководителя на Националната служба за социално подпомагане.
Отпускане
Чл.34 /1/ Средствата от фонд "Подпомагане на семейството", предназначени за подпомагане на семействата и децата по местоживеене за бременност, еднократни помощи при раждане, месечни добавки и помощи за отглеждана на малко дете, се предоставят на общинските служби за социално подпомагана в съответствие с утвърдения от Националната служба за социално подпомагане годишен бюджет, включен Закона за държавния бюджет.
121 Помощите на семействата се отпускат с решение на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане.
/З/ Решенията на ръководителя на общинската служба се обжалват в седемдневен срок пред ръководителя на областната служба.
131 Решенията по ал.2 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.
Санкции
Чл.35. Неправомерно получена помощ, вследствие на подадени неверни данни или подправяне на документи, подлежи на възстановяване от получателя заедно с дължимата лихва по Закона за държавните вземания, независимо от отговорността, която носи по Наказателно процесуалния кодекс.
Чл.36 /1/ Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
III При повторно нарушение глобата е от 200 до 600 лева.
Производство                                               .
Чл.37 /1/ Нарушенията на закона се установяват с актове на специализираните контролни органи на общинските служби за социално подпомагане и на Националната служба за социално подпомагане, на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на финансите и на Националния осигурителен институт.
121 Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контролен орган или от упълномощено от него длъжностно лице. 
/З/ Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
/4/ Събраните глоби за нарушения по този закон се внасят в приход на фонд "Подпомагане на семейството", респективно във фонд "Общо заболяване и майчинство".
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на този Закон :
1. "постоянно пребиваващи" са всички граждани, които през последните 12. месеца не са напускали страната за повече от 6 последователни месеца.
2. "семейство" образуват родители /родител/ и всички отглеждани от тях деца под 18, респективно 20 годишна възраст /родени, доведени, заварени, припознати, осиновени или приютени деца с решение на съответния орган по Закона за закрила на детето.
3. "самотни родители" са всички майки, бащи, осиновителки или осиновители, или лица, на които са възложени грижите, отглеждащи децата си без да са припознати от друг родител, без право на наследствена пенсия и без присъдена издръжка.
4 "жени в риск" по смисъла на този закон са бременните жени и майките с деца до 3-месечна възраст :                                    
а/ които нямат сключен брак;
б/ които са непълнолетни и останали без родителска грижа;
в/ които са жертва ма злоупотреба, насилие, експлоатация или друго нехуманно и унизително отношение в или извън семейството;
г/ които страдат от умствени или физически увреждания или от трудно лечими заболявания;
д/ за нероденото или малкото дете на които има опасност за живота и здравето. 
5. "доходи" по смисъла на този закон "са всички облагаеми и необлагаеми приходи на семейството по Закона за облагане доходите на физическите лица, включително социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и обезщетенията и помощите по реда на този закон. Не се считат за доходи еднократната помощ при раждане, хуманитарните помощи в натура, добавката за чужда помощ за лицата над 90 на сто намалена работоспособност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този Закон отменя Указа за насърчаване на раждаемостта.
§ 3. Министерството на финансите предлага за приемане от Народното събрание на произтичащите от този закон промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане в двуседмичен срок от обнародването на закона.
§ 4. В Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите се променя в ал. 1 на чл. 40 размерът на месечната добавка за деца с трайни увреждания.
§ 5. Министерския съвет разработва правилник за приложението на Закона в срок от шест месеца след обнародването му.
§ б. Държавните органи в областта на труда и социалната политика, образованието, здравеопазването и финансите разработват ведомствените, подзаконови нормативни актове, необходими за привеждането на дейността им в съответствие с разпоредбите на закона в срок от шест месеца след обнародването му.
§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 година.
§ 8. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.


Вносители:  Емилия Масларова, Любен Корнезов, Евгения Живкова, Димитър Димитров

МОТИВИ
към проекта на Закон за подпомагане на семейството при раждане, отглеждане и възпитание на децата
Конституцията на Република България изисква създаването на достатъчно надеждни гаранции от страна на държавата за подпомагане на семействата при отглеждането на децата си.
Европейското социално законодателство и по специално Европейския кодекс по социално осигуряване. Европейската социална харта / чл. 16 и 17 /, както и препоръка К 94 - 14 от 1994 на Комитета на министрите на Съвета на Европа и К 92 -2 на Комитета на министрите за универсиализация на семейните помощи, също задължават държавата ни да провежда семейна политика, с която да се коригират различията в жизненото равнище на семействата , свързано с издръжката и грижите за децата.
Указът за насърчаване на раждаемостта от 1968 година, многократно променян за над 30 -те години съществуване, отдавна е изиграл своята роля и е наложително да бъде заменен със закон, който да адаптира социалната защита на семействата с деца към потребностите на съвременното общество и международните правни норми.
Демографската ситуация, в която днес се намира България недвусмислено показва, че ако искаме да съществуваме като нация трябва да се вземат спешни и неотложни мерки не изобщо за поощряване на раждаемостта, а за раждането на физически здраво и способно за интелектуално развитие поколение.
Оскъдните ресурси, с които страната ни разполага в условията на продължаваща с години икономическа криза налага, те да бъдат използвани наи-ефективно и насочвани към семействата, в които има най-належаща нужда от подпомагане и които отговорно изпълняват своите задължения за здравето, възпитанието и развитието на децата.                                    
Предлаганият проектозакон цели да бъдат създадени стабилни и тракни гаранции за:
- Реализация на конституционното право на закрила на децата и семейството и намаляване на различията в жизненото равнище на отделите семейства, произтичащо от задълженията за отглеждане и социализация на децата,
- Провеждане на последователна политика за съчетаване на семейния и професионалния живот при зачитане равенството между половете и правото на свободен избор за социална реализация на личността.
В проекта на закон са заложени следните принципи :
1. Запазване на основните социално-икономически права на семейството. чрез допълване на доходите и предоставяне на услуги, през периода, когато домашните грижи са необходими за развитието на детето  и създаване на предпоставки за разширяване на тези придобивки успоредно с нарастване на икономическия потенциал и на ресурсите за социално развитие.
2. Универсиализация на социалните придобивки, т.е условни изравняване на   социалните права на осигурените и неосигурените родители, като осигурените
лица получават допълнителни социални плащания или данъчни облекчения с оглед насърчаване на заетостта и на доходите от труд и спазване на минималните осигурителни норми.                                                  
3. Въвеждане на тристепенна схема за подпомагане на семейството с въвеждането на допълнителни схеми за компенсиране на. специфични рискове и включване на услуги в помощ на семейното планиране и грижите за деца. Тристепенната схема позволява да се отразят потребностите на всички видове семейства / непълни, рекомпозирани, многодетни, рискови социални групи и пр./, като същевременно се зачита правото им на самостоятелно и независимо съществуване.
4. Разширяване на формите за натурално подпомагане на семействата с деца, с оглед по-точно адресиране към потребностите на децата и ограничаване на възможностите за нерационално разпределение на средствата в семейството.
5. Премахване на диференциацията на помощите според нередността на детето и насочване на социалните инвестиции към първото дете в семейството.
6. Обвързване на правото на подпомагане с определени-доходи на член от семейството и с определени задължения от страна на семейството за здравето, образованието и развитието на детето. Отговорното поведение на майката става задължително условие за получаване на помощи.                            .
7. Правото за получаване на детски добавки е свързано с реалната грижа към детето, като по този начин се дава възможност те да се получават от семейството, в което се отглежда детето, което се удостоверява от социалните работници, и това могат да бъдат както биологичните родители или осиновители, така и настойници, попечители, роднини или други приемни семейства.
8. Въвеждане на динамична схема за поддържане на доходите чрез въвеждане на необлагаемия доход, като основна предпоставка за получаване на различни видове помощи и обвързване на размера на помощите с възрастта на детето, а при родители с по-високи доходи - с броя- на отглежданите деца в семейството.
9. Осигуряване на адекватни финансови източници и стабилни гаранции за реализация на правото на подпомагане на децата и семействата, освен чрез осигурителния фонд "Общо заболяване и майчинство" и чрез обособяване на централизиран фонд "Подпомагане на семейството", финансиран основно, със средства от държавния бюджет.
10. Предоставяне на възможност на работодателите да подпомагат работниците и служителите си при отглеждането на деца, с което се повишава тяхното участие в създаване и развитие на бъдещи трудови ресурси.
11. Повишаване на обществената отговорност към проблемите на семействата с деца и сътрудничеството с физическите и юридическите лица с нестопанска цел при реализацията на семейната политика.
Законопроектът предвижда отменяне на Указа за насърчаване на раждаемостта и внасяне на комплексни промени в държавни и ведомствени нормативни актове, с оглед тяхното синхронизиране и адаптиране към новия закон.
Проектът на този закон поставя основите на   едно "отворено" законодателство, доколкото в него са залегнали принципните насоки за развитие на социалното и здравното осигуряване, на политиката за задължително образование, на достъп до социални услуги, на гарантиране на социалните права на населението.
Едновременно с това, разчитаме този проект на закон да допринесе за развитие на данъчната политика в страната чрез постигане на всеобща данъчна обвързаност, увеличаване на обхвата на данъкоплатците и създаване на по-голяма прозрачност на доходите.
В този проект на закон сме се стремили да се съобразяваме, доколкото е възможно, с препоръките на Международния валутен фонд и Световната банка за откъсване на социалните плащания от минималната работна заплата и за насочването им преимуществено към семействата без или с крайно ниски доходи.
Надяваме се, с приемането на този закон от Народното събрание, да бъде направена още една крачка към присъединяването на България към основните международни правни норми в социалната сфера и затворена поредната страница от главата "Социална политика", условия за приемането ни като равноправен член в Европейския съюз."


