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Параграф единствен: Чл. 11 се изменя както следва: 

„чл.11. Определя се за периода от 1 януари до 30 юни 2013 г. размер на 
паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за 
социално осигуряване - 240 лв., а от 1 юли 2013г. - 310 лв.“ 

 
 
 
 
   

ВНОСИТЕЛИ:



 

 

 
М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното 

обществено осигуряване за 2013 г. 
 

С предложения законопроект се цели увеличаване на размерът на 
паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от 
Кодекса за социално осигуряване от 240 лв. на 310 лв. считано от 1 юли 2013г. 
 Внесения от Министерския съвет в 41-то Народно събрание законопроект 
за Бюджета на ДОО за 2013г. не предвиждаше увеличение на паричното 
обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и 2 от Кодекса за 
социално осигуряване. Вместо това политиката на правителството бе насочена 
към осигуряване на повече места в детските градини и детските ясли за да могат 
родителите да се върнат към активен трудов живот и да съхранят своята 
квалификация и конкурентоспособност на пазара на труда. В тази връзка 
необходимите 30 млн.лв. за увеличение на обезщетението до размера на 
минималната работна заплата бяха насочени към общините с най-голям 
недостиг на места в детските градини и ясли.  
 Основният дефицит на подобна политика е, че инвестициите в 
откриването на нови места в детските градини и ясли изисква определен период 
от време, през който родителите от една страна нямат достъп до този вид 
услуга, а от друга страна получават нисък размер на парично обезщетение. Като 
грешка може да се отчете противопоставянето на тези по същество еднопосочни 
политики. 
 Във връзка с горното и след анализ на изпълнението на бюджета на ДОО 
за 2013г. за първите 4 месеца се вижда, че се очертават определени икономии, 
както в разходите за краткосрочни обезщетения, така и в разходите за пенсии до 
края на 2013г. Това според нас дава възможност, без да се налага да се коригира 
утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г. 
трансфер от републиканския бюджет за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване, да се увеличи размерът на паричното обезщетение за отглеждане 
на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване от 240 лв. 
на 310 лв. считано от 1 юли 2013г. 
 Очакваният допълнителен разход по бюджета на ДОО до края на 2013г. е 
в размер на около 15 млн.лв. и би могъл да се извърши в рамките на разходите 
по консолидирания бюджет на ДОО за 2013г. за сметка на очертаващите се 
икономии по реда на § 1, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013г. 
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