
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 
Проект! 

 
 
 

Закон 
за изменение и допълнение 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. изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., бр. 54 от 17.07.2012 г. 

  
  
  
  
 
§ 1 . В чл.7 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В ал.1 се създава нова т.2 със следното съдържание: 
„2. редовно посещава подготвителните групи за предучилищна подготовка на децата, 
освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;” 
2. Точки 2 и 3 стават съответно 3 и 4. 
3. В ал. 2 цифрата „3” се заменя с цифрата „4”. 
4. В ал. 7  изразът „т.1 и 3” се заменя с израза „ т. 1 и 4”. 
5. В ал. 8 цифрата „3” се заменя с цифрата „4”. 
6. В ал. 9 изразът „ т. 1, 2 и 3” да отпадне. 
7. В ал. 10 цифрата „3” се заменя с цифрата „4”. 
 

Заключителна разпоредба 
 
§2. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 година. 

 
 
 
 

София, 07.11.2012 г.   Вносители:     

 

 



М О Т И В И 

 

  

  

Предложеният законопроект има за цел да от една страна да даде стимул на 

родителите на децата от маргинализираните групи да осигурят посещението на децата 

си в  задължителната предучилищна подготовка и от друга страна, да ограничи 

финансовия ресурс, който се изразходва във вид на „детски добавки” за 

незаинтересованите родители. (Съгласно Закона за народната просвета посещаването 

на групите за предучилищна подготовка от деца над 5 годишна възраст е 

задължително.) 

 Последните проучвания на образователното равнище на българските деца са 

плачевни. 20% от тях прекъсват образованието си и не могат да завършат 8-ми клас, а 

други около 20% въобще не попадат в мрежата на образованието. Това ще доведе в 

близко бъдеще до възпроизвеждане на неконкурентноспособна работна сила, до 

недостиг на квалифицирана работна ръка. Самата неконкурентна среда е предпоставка 

за нови емиграционни процеси и обезкървяване на нацията. 

 

 

 

 

 

 

 

София, 07.11.2012 г.     Вносители:    

 
  


