РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
____________________________________________________
Проект!

ЗАКОН
за изменение на Закона за семейни помощи за деца
(обн. ДВ, бр.32 от 2002г., изм. и доп., бр.120 от 2002г.; бр.112 от 2003г.; бр.69 от 2004
г.; бр. 105 от 2005 г.; бр.21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г.; бр.113 от 2007г.; бр.71 и 110 от
2008г.; бр.23 от 2009г.; бр.15 и 24 от 2010г.; бр.99 от 2011г.; бр.54 и 103 от 2012 г.;бр.
15 и 109 от 2013г. и бр.57 2015г.)

§ 1. В чл. 8д ал. 2 се изменя така:
„(2) Размерът на месечната добавка по ал. 1 се определя ежегодно
със закона за държавния бюджет на Република България, но не може да
бъде по-малък от 70 на сто от месечния размер на минималната работна
заплата за страната за съответната година.”

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.
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МОТИВИ
към Законопроекта за изменение на Закона за семейни помощи за деца
Помощите и добавките за семействата с деца с увреждания са
регламентирани в Закона за семейните помощи за деца. Уредени са
някои специални права на семействата с деца с трайни увреждания,
помагащи за осъществяването на повече и по-добри грижи за тяхното
отглеждане и развитие. Целта е да се подпомогнат по-високите разходи и
усилия за отглеждането и възпитанието на тези деца в семейна среда,
както и да се гарантира един сигурен минимален праг за
родителите/настойниците, поели отговорността и тежестта да отглеждат
децата си в семейна среда вместо в специализирана институция.
През 2011 г. антисоциално и необосновано се отмени нормата,
фиксираща размера на този вид социална помощ като процент от
минималната работна заплата. В резултат на това, размерът на тази
помощ се определяше субективно и той спадна под 70% от минималната
работна заплата. Единствено изключение от това бе периода 2013–2014
г.
С предлагания законопроект се цели трайно обвързване в
законодателството на размера на месечната добавка за отглеждане на
дете с увреждания, съобразено с икономическата динамика в страната,
на база 70 на сто от размера на минималната работна заплата. В
резултат на прилагането на закона ще бъде внесена сигурност по
отношение размера на социалната помощ за тази уязвима социална
група и създаване на по-добри условия за отглеждането им в семейна
среда.
По данни на националната статистика месечната добавка за
отглеждане на дете с увреждания обхваща около 22 хиляди деца.
Допълнителните средства от държавния бюджет, необходими за
прилагането на закона са в размер на около 7 млн. лв. годишно.
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