РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект!



З А К О Н

за изменение на Кодекса на труда

(обн., ДВ, бр. 26, изм. и доп. бр. 27 от 1986 г., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп. бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,  бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр.35, 41 и 103 от 2009 г.,  бр. 15 от 2010 г.)



Параграф единствен.
(1).В чл.137 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
„Право на намалено работно време, еднократно, в рамките до един месец от настаняването, има и родител, чието дете е настанено в детска ясла.”
(2). Досегашната ал. (4) става ал. (5).





		Вносители:  Емилия Масларова, Драгомир Стойнев		


 

М О Т И В И


Грижата за децата на България винаги е била основна грижа на управлението на страната. В период на криза, на растяща безработица и повсеместно обедняване на населението, следва да се подпомага желанието на родителите да се върнат на работа преди навършване на 2-годишна възраст на детето. Причините, освен чисто финансови, са и желание да не се изостава от новостите в професионалното направление и  в кариерното развитие.
Постъпването на малкото дете в детска ясла е стрес, който се преодолява по-лесно, ако процесът на адаптирането към новата среда се изразява в постепенно увеличаване времето на престой. По този начин психиката на детето не се натоварва прекалено от голямата промяна.
С оглед на гореизложеното се предлага да се даде възможност на единия родител да ползва преимуществата на намаленото работно време в рамките само до един месец от настаняването на детето в детска ясла. Ползването на намалено работно време да може да става еднократно, в рамките до две годишна възраст на детето.




			Вносители:  	Емилия Масларова, Драгомир Стойнев

 


