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Проект!
ЗАКОН
ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119
и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и
115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68
от 2006 г.; попр. бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41,
52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г.;
бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.;бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г.; бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15,
20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г.; бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12,
14, 22, 54 и 61 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 53 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението, след думите „Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване” се поставя запетая и се добавя
„но не по-малък от месечния размер на минималната работна заплата за
страната”.
2. В ал. 2, в изречение първо след думите „Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване” се поставя запетая и се добавя „но
не по-малък от месечния размер на минималната работна заплата за
страната”.
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.
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МОТИВИ
към Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване
България е в тежка демографска криза. Тя е една от държавите с
най-ниска раждаемост сред всички държави-членки на ЕС. През 2014 г.
коефициентът на раждаемост е бил 9.4 ‰ при средно 10.4‰ за ЕС. Броят
на живородените деца в България за 5 години е спаднал с 13 хиляди - от
81 хиляди през 2009 г. е спаднал до 68 хиляди през 2014 г.
Населението на България се топи и застарява. В последните
години България годишно намалява с около 40 хиляди човека.
Намаляващата раждаемост е резултат на нарастващата нестабилност и
несигурност на младите хора за тяхното бъдеще. Необходими са активни
действия и мерки на държавата за подкрепа на раждаемостта и
отглеждането на децата. Те трябва да са трайни, последователни и
независещи от политическата конюнктура.
С проекта за изменение и допълнение на КСО се цели обвързване
на законово ниво на размера на обезщетението за отглеждане на дете от
1 до 2-годишна възраст с размера на минималната работна заплата и
прекратяване на практиката за субективното му определяне всяка година
със ЗДБ. Майките, които ще го получават, са били на трудови договори и
редовно са плащали своите осигуровки.
За 2015 г., както беше и за периода 2009-2013 г., обезщетението е
непроменено и изостава от размера на минималната работна заплата с
40 лв. Това е приблизително месечната такса за държавна детска кухня
или едноседмичния разход за храна на дете до 2 години.
С предлагания законопроект се цели трайно уреждане
законодателството на размера на обезщетението, съобразено
икономическата динамика в страната.
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В резултат на прилагането на закона ще бъде внесена сигурност и
предвидимост по отношение размера на обезщетението, ще се прекрати
практиката за субективното му определяне и ще се даде възможност на
майките и семействата да планират по-добре своите разходи и да
получат допълнителна подкрепа за отглеждането на децата в семейна
среда.
По данни на националната статистка броят на осигурените лица,
получаващи обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години е около
39 хиляди. Допълнителните средства по бюджета на държавното

обществено осигуряване, необходими за прилагането на закона са в
размер на около 19 млн. лв. годишно.

Вносители:

Драгомир Стойнев
Атанас Мерджанов
Георги Гьоков
Кирил Добрев

