ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Проект!


ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
семейни помощи за деца
(обн. Д.В, бр. 32 от 29.03.2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29.12.2002 г., изм., ДВ, бр.112 от 23.12.2003 г.)


§ 1. В чл. 2, т. 2 след думата “години” се добавя изразът “и след навършване на тази възраст, ако учат редовно, до завършване на средно образование”.

§ 2. В чл. 7, ал. 1, след “18 години” се добавя изразът “както и пълнолетни членове на семейството, ако учат редовно, до завършване на средното си образование”.
	
§ 3. В Допълнителните разпоредби в § 1, т. 1 след израза “сключилите брак” се добавя израза “както и пълнолетни членове на семейството, ако учат редовно, до завършване на средното си образование”.

§ 4. В Преходните и заключителни разпоредби в § 2, ал. 2 след “израза 18 години” се добавя изразът “и след навършване на тази възраст, ако учат редовно, до завършване на средно образование”.
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М О Т И В И


С промените в системата на средното образование, завършващите редовно 12 и 13 клас са на възраст над 18 години. По смисъла на съществуващото законодателство, от една страна те не се включват в семейството, а от друга - се лишават от правото да получават семейни помощи за деца, като същевременно не работят и нямат трудови доходи. Фактически те се издържат от родителите си, но при определянето на доходите по смисъла на чл. 4 и Допълнителните разпоредби в § 1, т.1 на Закона за семейни помощи за деца се изключват. 
По този начин, освен че тези учащи не получават семейни помощи за деца, се лишават от тази възможност и другите деца в семейството. Това налага промени в действащото законодателство, с цел справедливо уреждане на тази материя.
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