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ЗАКОН

За изменение и допълнение на Закона за семейни помощи  за деца
 /обн.,ДВ, бр.32 от 29.03.2002г., в сила от 1. 04.2002г.,изм.,бр. 120 от 29.12.2002г., в сила от 1.01.2003г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003г./



§1. В чл.2 се създава т.4:
“4. еднократна помощ при бременност”

§2. В чл. 3 се създава т.5:
“5. бременни жени-български или чужди граждани, които постоянно пребивават в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.”

§3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
	съюзът  “и” се заменя със запетая, а след цифрата “3” се добавя “и 4”

след думата “семействата” се добавя и “бременните жени”.
§4. В заглавието на глава втора след думите “семейни помощи при” се добавя “бременност,”.
§5. Създава се чл. 6а:
“Чл. 6а. Бременните жени имат право на еднократна помощ при бременност за периода от 45 дни преди определения термин за раждане в размер на 150 лева, при условие, че:
	нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на КСО;

живеят постоянно в страната.”

§6. В чл.8 се създава ал.4:
“(4) Когато майката (осиновителката) е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, или за всички осигурени социални рискове без безработица, но не получава обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, поради това, че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете при условията и по реда на този закон за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж.”

§7. В чл. 12 се създава т. 4:
“4. три месеца - за еднократната помощ при бременност, считано от определения термин за раждане.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§8. В Кодекса за социално осигуряване /обн., ДВ, бр.110 от 1999г. ;Решение №5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000г. бр. 55 от 2000г.;изм. и доп.,бр. 64 от 2000г., изм., бр.1 от 2001г.,доп., бр. 35 от 2001г., изм., бр. 41 от 2001г., из. и доп., бр.1 от 2002г., изм., бр. 10 от 2002г., из. и доп., бр. 45 от 2002г., бр. 74 от 2002г., доп, бр. 112 от 2002г., изм. и доп., бр. 119 от 2002г., доп.,бр. 120 от 2002г., изм. и доп. , бр. 8 от 2003г. , доп. , бр. 42 от 2003г.,изм. и доп.,бр. 67 от 2003г., доп.,бр. 95 от 2003г., изм и доп., бр. 112 от 2003г., изм., бр.114 от 2003г., изм. и доп., бр.12 от 2004г., изм., бр. 21 от 2004г./ се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 48а след думата “безработица” се поставя точка, а текстът до края се заличава.

В чл. 52а след думата “безработица” се поставя точка, а текстът до края се заличава.
§9. В § 87, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване /обн., ДВ, бр. 1 от 2002г., изм.и доп., бр. 119 от 2002г./ думите “и бременност и раждане” се заличават.




МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

	Предлаганите с този закон изменения имат за цел да усъвършенстват действащите разпоредби в областта на социалното подпомагане и осигуряване и да осигурят социална защита на бъдещите майки и майките, отглеждащи своите малки деца.
	Съгласно последните изменения на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, правото на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете се придобива след наличието на 6 месеца осигурителен стаж. При това изискване майките, които са осигурени за всички социални рискове, но нямат необходимия осигурителен стаж не могат да получат такива обезщетения.
	Това налага в Закона за семейни помощи за деца да се направят съответни изменения, по силата на които осигурените за всички социални рискове майки да получават месечни помощи за раждане и отглеждане на дете.
	С предложените изменения и допълнения се предвижда нов вид помощ -еднократна помощ при бременност. Право на такава помощ ще имат всички бременни жени за срок от 45 дни преди раждането, които не отговарят на условията по чл. 48а от КСО, т. е. както неосигурените бременни жени, така и тези, които са осигурени, но все още не са придобили необходимия осигурителен стаж. Помощта е еднократна и е в размер на 150 лева. 
	За осигурените майки, отглеждащи деца до 1 година, се предвижда възможност да получават месечна помощ до придобиване на необходимия осигурителен стаж, респ. правото на обезщетение по чл. 52а от КСО.
	С последните изменения на КСО получаването на парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, се поставиха в зависимост от  наличието на 6-месечен осигурителен стаж, от които 3 месеца през последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, от който започва отпускът за бременност и раждане или за гледане на малко дете.
	С предлаганите в този закон изменения се предлага да отпадне изискването 3-те месеца стаж да е придобит през последните 12 календарни месеца, преди ползването на отпускът за бременност и раждане или за гледане на малко дете.
	По този начин се постига еднаквост на условията и предпоставките, при които могат да се получават обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете.
	В съответствие с чл. 9, ал. 2 от КСО, с предлаганите промени в § 87, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване, се дава възможност времето, през което се ползва отпуск по майчинство, да се зачита за осигурителен стаж, независимо, че за това време не се получава парично обезщетение.
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