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ВЪВЕДЕНИЕ
Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” възниква като гражданска инициатива в
периода май-юни 2006 г. на базата на обсъждане в интернет форума БГ-мамма по
проблемите, свързани с провежданата демографска политика в страната.
Официалното регистриране на СНБМ като организация с нестопанска цел бе на 29
септември 2006 г.
Съгласно устава на СНБМ целите на Сдружението са:
- Да подпомага при изготвянето и провеждането на национална стратегия за
преодоляване на демографската криза в България;
- Да инициира обществени дебати и да създава, и участва в диалог с институциите
във връзка с проблемите на бременността, раждането и отглеждането на деца в
България;
- Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в
изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани със социалната и
здравна политика на държавата;
- Да осъществява връзка между гражданското общество и институциите в страната
по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането и
отглеждането на деца в България;
- Да предлага независима експертна оценка за състоянието на проблемите,
свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца в България.
Така описана, дейността на СНБМ засяга голяма целева група:
- бременни жени;
- родители – семейства; родители, живеещи на семейни начала; самотни
родители;
- деца – в т. ч. породени деца, едновременно родени деца, деца в многодетни
семейства.
По-голямата част от членовете на СНБМ спадат към описаната в началото целева
група на Сдружението, като така те с работата си допринасят за постигането на
целите му. СНБМ работи както на национално, така и на регионално ниво.
Отчет на дейностите за периода
Организационната структура на СНБМ се състои от следните екипи:
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Администрация и връзки с обществеността и медиите
Правен
Здравеопазване, детски ясли и градини
Образование
Детски площадки, достъпна и безопасна среда
Проекти
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Екип Администрация и връзки с обществеността и медиите
Основната дейност на звено Администрация и връзки с обществеността и медиите
се състои в администриране на ел. поща; сканиране кореспонденция и архив;
подготовка и обобщаване годишни отчети; администриране членове; поддръжка
интернет страница; връзки с обществеността и медиите. Дейността се извършва
текущо и регулярно.
Екип Правен
Въведение
Основната функция на звено „Правно” е да оказва правна помощ за
нормативносъобразно осъществяване дейността на Сдружението и подпомага
представляващите за нормативносъобразно изпълнение на функциите им. В този
смисъл дейността на звеното се отнася до дейността и на останалите звена в
организационната структура.
Отчет на дейностите за периода
1. Проекти за договори
През 2011 г. звено „Правно” изготви един проект на договор за
безвъзмездно отстъпване на изключителни права върху произведение –
графично изображение с придружаващ текст, създадено с цел символично
да визуализира националната кампания на СНБМ „На училище без тежест”.
Договорът е подписан на 17.08.2011 г.
2. Комисии, работни групи и кръгли маси
-

Представител на звено „Правно” участва в регулярните заседания на
създадената към Столична община Работна група, обсъждаща въпроси,
свързани с дейността на общинските детски градини.

-

Писмо до Народното събрание - несъгласието на СНБМ във връзка с
предложеното изменение на чл. 49, ал. 1 на КСО, а именно базата, на
която се изчислява размерът на обезщетението за бременност и раждане
да се увеличи на 24 месеца, както и обезщетението за отглеждане на
дете до 2 годишна възраст за 2012 г. да не е равно на МРЗ.

-

На 03-04.06.2011 г., в гр.Варна, представител на звено „Правно” и
представител на звено безопасна среда участваха в кръгла маса
„Превенция и европейски политики срещу насилието срещу жени”,
организирана от ИБ на ЕП, с участие на български евродепутати.
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-

На 18-19.11.2011 г., в гр. Пловдив, представител на звено „Правно”
участва с презентация в кръгла маса „Превенция и борба с насилието над
деца и жени – предизвикателства и проблеми”, организирана от ИБ на
ЕП, с участие на български евродепутати. Тема на презентацията „На
училище без тежест и без риск”

3. Други действия, свързани със Столична община
-

-

През 2011 г. на втора инстанция приключиха три съдебни производства
срещу СО. Съдебните решения са в полза на СНБМ. Въпреки отправените
напомнителни писма, до настоящия момент СО не изпълнява влезлите в
сила съдебни решения.
С молба от 05.04. 2011 г. СНБМ поиска от ВАС да бъде конституирано
като заинтересована страна по адм. д. № 3159/2011 г., 7-мо отд.
Съдебното производство се отнася до липсата или налицието на
дискриминация, по отношение на част от критериите за прием на деца в
ДЗ, приети от СОС. Съдът остави без уважение искането ни за
конституиране.

4. Действия, отнасящи се до вътрешноорганизационни въпроси на СНБМ
-

Звено „Правно” подготви и представи предложения за изменения и
допълнения в Устава на СНБМ.

-

Оказана правна помощ при подготовката на документите за вписване на
промени в Устава и УС на СНБМ.

5. Други
-

В продължение на цялата 2011 г. представители на СНБМ отговаряха на
въпроси, свързани с проблемите на децата и майките и действащата
нормативна уредба във форумите на forum.bg-mamma.com.

Планирани дейности за 2012 г.
С оглед функциите на звеното и връзката на работата му с останалите звена в
структурата, дейността и активностите на сдружението като цяло, конкретен план
за работата през 2011 г. не може да бъде съставен предварително.
Ще продължат необходимите действия по единственото висящо към момента
съдебно производство срещу СО.
С оглед решенията на Сдружението, ще продължат правомерните действия, с
настояване СО да изпълни влезлите в сила съдебни решения.
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Изводи и препоръки
През 2011 г. в работата на звеното е участвал само един член на СНБМ с
юридическо образование. Безспорна е необходимостта от участие на повече
юристи и следва да се работи за привличането на такива като членове на
Сдружението.

Екип Здравеопазване, детски ясли и градини
Въведение
Основната мисия на екип Здравеопазване, детски ясли и градини е да съдейства за
подобряване на условията на отглеждане и обучение на децата в яслите и
детските градини, както и работа с общински служители в посока решаване на
проблемите на системата на детските градини и по конкретно тези свързани с
приема, храненето, поддържането и разширяване на базата и др.
В дейността на екипа се включваха всички активни членове на СНБМ с деца на
възраст до 6 години, както и някои от членове с деца, които вече не са в тази
възраст, но са запознати с някои от проблемите в предоставяната общинска услуга
по образование и отглеждане на деца до 6 години.
Отчет на дейностите за периода
През 2011 г. работата на екип Здравеопазване, детски ясли и градини продължи
започнатото през 2009 г. във връзка с участието на СНБМ в прилагането и
контрола на Правилата за приемане на деца в общинските детски заведения и
целодневни детски градини на територията на Столична община (СО).
През 2011 г. продължи работата по изграждане на механизъм за участие на
родители в работата по проект ИСОДЗ, подобряване на публичността и контрола в
работата на СО и общинските детски заведения (ДЗ) с цел въвеждане и
подобряване на публична, обективна и цивилизована процедура за класиране и
прием на децата в столичните общински детски заведения.
В рамките на 2011 бяха извършени следните дейности:
-

За периода януари – декември 2011 г. СНБМ продължи участието си в
работната група, създадена към дирекция Образование на Столична община. В
тази работна група, заедно с представители на общината и директорите на ДЗ,
се обсъждаха и взимаха решения, свързани с различни проблеми на детските
заведения. През 2011 г. в Работната група бяха включени представители на
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дирекция „Информационно обслужване” и дирекция „Здравеопазване” към
Столична община. През 2011 г. бяха проведени 6 заседания на работната
група. На срещите и заседанията отново бяха поставяни за обсъждане
въпроси, свързани с интеграцията на ИСОДЗ с други системи на държавни
институции като Админ (МОМН), ЕСГРАОН, НОИ и др. с цел оптимизиране на
работата на системата, предотвратяване на злоупотреби с декларирани данни
и облекчаване работата на директори и родители. До края на 2011 г. от страна
на Столична община не бяха предприети мерки в тази посока. Във връзка с
ясно описаните контролни функции на работната група, на заседанията са
поставяни за обсъждане въпроси и сигнали от родители във връзка със
съмнения за неправомерен прием и неспазване на Правилата, приети от СОС;
-

Представители на СНБМ взеха участие в гражданския контрол по готовността
на системата и по извършване на първото класиране на децата. Гражданският
контрол се осъществи на 29.04.2011 г. в присъствието на родители, родителски
организации, директори на столични ДЗ, служители в дирекция „Образование”
към СО и медии. Гражданският контрол бе отразен по централните телевизии,
включително бяха излъчени и интервюта и становища на участвали в
инициативата представители на СНБМ.

-

През 2011 г. продължиха активните действия на СНБМ по отношение
предотвратяването на нерегламентирания прием в някои детски заведения на
територията на Столична община. Въпросът неколкоратно е поставян за
разглеждане в Работна група, както и във всички медийни представяния на
СНБМ по темата. Неколкократно представителите на СНБМ в Работната група
към дирекция „Образование” на СО са настоявали за въвеждане на конкретни
правила за прием на деца с хронични заболявания, но до края на 2011 г. не е
започнала процедура по изготвянето на такива правила, както и няма
предприети мерки от страна на СО по наказване на длъжностни лица, които са
извършили нарушения;

-

През 2011 г. представители на СНБМ участваха в обсъждането на изменения в
Правилата за приемане на деца в общинските детски заведения и целодневни
детски градини на територията на Столична община (СО) с цел включване на
самостоятелните ясли в информационната система. В Работна група бяха
направени възражения по отношение дискриминационните елементи в
допълнителните критерии, които бяха предложени от дирекция „Образование”
и дирекция „Здравеопазване”. В резултат на интегрирането на
самостоятелните ясли в информационната система на територията на Столична
община окончателно бяха премахнати физическите опашки пред детските
заведения;

-

През есента на 2011 г. представител на СНБМ беше включен в екипа, който да
приеме разработения Системен проект за включване на самостоятелните ясли
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в ИСОДЗ и прехвърлянето на информационната система за обслужване към
дирекция „Информационно обслужване” към СО. На заседанията на екипа
СНБМ изрази своето отрицателно становище по отношение обслужването на
системата от СО вместо от външен изпълнител без предварително въведена
ясна процедура за контрол на качеството, което не дава възможност на
родителите да реагират при нередности. Този недостатък в процедурите не бе
остранен от СО към края на 2011 г.;
-

През 2011 г. представители на СНБМ подпомогнаха родители, които не са
членове на Сдружението да отстояват своите права. На базата на вече
придобития опит бе предоставяна информация по отношение на
кандидатстването, достъп до информация, процедури за подаване на жалби и
заявления, процедури за прием на деца със СОП и ХЗ и др.

За популяризиране на резултатите от работата на екип детски заведения и
участието на СНБМ в работната група към СО, както и за провокиране на
активността на родителите, СНБМ периодично публикува информация за
работните срещи, становища и мнения в интернет форуми, където се обсъждат
проблемите на детските заведения в СО. Информация за инициативите и
изготвяните писма и становища на СНБМ по ИСОДЗ се публикуват на сайта на
Сдружението – www.snbm.org.
Планирани дейности за следващия период
-

СНБМ ще продължи участие в заседанията на Работната група към Столична
община като ще работи основно в посока интегриране на ИСОДЗ с други
системи от държавната администрация, както и ще се работи в посока
подобряване на контрола и прозрачността на приема;

-

През следващия период работата на СНБМ ще бъде насочена основно към
работа с родители, които желаят да отстояват своите права или смятат че те
са били нарушени. Важно е да се работи в посока изграждане на гражданска
култура и информираност на родителите, така че те сами да направят найдоброто за своите деца;

-

СНБМ ще продължи да изисква информация със Заявления за достъп до
обществена информация във връзка с детските заведения с всички средства
предвидени от ЗДОИ, както и ще търси информация по въпроса от други
институции;

-

На основанието на получената информация, ще бъдат определени следващите
действия на СНБМ в посока по-добро управление на публичните ресурси,
свързани с предоставянето на социални и образователни услуги на децата и
техните семейства.
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Изводи и препоръки
На базата на извършеното през 2011 г. и получената информация в срещи и чрез
други средства, бяха идентифицирани слабости в комуникацията на Столична
община с гражданите и по-конкретно по отношение на управлението и
разпределението на публични ресурси. Все още не се осъзнава и не се признава
правото на гражданите да търсят и получават информация, както и не се осъзнава
факта че гражданите имат право на равнопоставеност и право да отстояват своите
права. Все още е налице формалното отношение на администрацията към
поставени въпроси и проблеми.
Тъй като проблемите на детските заведения са много и разнообразни, не винаги е
възможно активните членове на СНБМ да успеят да вземат адекватно участие при
тяхното разрешаване. Необходимо е да се търси вариант за привличане на повече
членове-доброволци, които споделят целите и политиката на СНБМ по отношение
подобряване на условията за отглеждане на децата в детските заведения в
България.

Екип Образование
Въведение
За осъществяване дейността на това звено съдействат Фани Тодорова
/координатор/ Елена Петрова /Ellea/, Саня Конакчиева/МАМА САННЯ/, Сийка
Ангелова / Спящата/, Мария Чамбова/Зайченцето бяло/, Катерина Ганева, Спаска
Спасова.
Основната мисия на административното звено е да съдейства за
подобряване на училищното образование и решаване на проблемите на децата в
училище.
Отчет на дейностите за периода
1. През м. януари 2011 година СНБМ изпрати становище до МОМН относно
ваканциите и началото на новата учебна година.
2. През м. януари 2011 година СНБМ изпрати становище до МОМН относно
закриването на седмичните детски градини, заложено в концепцията за
училищно и предучилищно образование.
3. На 10. януари 2011 г. Фани Тодорова/в качеството си на координатор
„Образование“ на СНБМ/ постави въпроса за тежестта на ученическите
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чанти в жалба до омбудсмана на РБългария Константин Пенчев . Жалбата е
свързана с искането за въвеждане на нормативи за тежестта на
ученическата чанта, съобразно приетите изисквания в някои европейски
държави. След извършената проверка по случая бе констатирано, че СНБМ
има изработено Становище по случая и проучване за опита на други
държави. Предложението се подкрепя от родителите. Подкрепено е и от
Националния консултант по ортопедия и травматология – доц. Николай
Милев. След проведени разговори на Фани Тодорова с Юлия Касалийска
бяха предприети следните действия от Обмудсмана в подкрепа на искането:
•
Проведени бяха разговори с представители на родителски
организации, включени в работната група към МОМН за изработване на
Концепция за новия Закон за училищното образование. След потвърдената
подкрепа за необходимостта от изработване на изисквания за тежестта на
ученическите чанти беше договорено да се обсъди възможността за
включване на кратък текст в Концепцията, който да изисква изработване на
стандарт;
•
На Фани Тодорова беше изпратен вариант на Концепцията с молба за
конкретно предложение от страна на Сдружение „Настоящи и бъдещи
майки” за текст свързан с изискване за тежестта на чантите;
•
На
заместник министър Милена Дамянова бяха изпратени
Становището на СНБМ по случая и проучването на чуждия опит;
•
До работната група беше изпратен предложения текст, а именно
„Приемане на стандарти, които да гарантират премахването на
традиционните практики в училищата, увреждащи здравето на децататежки ученически чанти, неправилна стойка на чина и др.”;
•
При проведен разговор със заместник министър Дамянова във връзка
с предложения свързани със Закона за училищното образование
Омбудсмана на РБ е получил уверение, че ще бъде изработен и стандарт
свързан с тежестта на ученическите чанти.
4. През м. февруари 2011 година СНБМ изпрати писмо до Министерство на
здравеопазването /МЗ/ относно мерките, които трябва да се предприемат за
намаляване теглото на ученическите чанти. Писмото е провокирано от
едногодишните бездействия на МЗ въпреки обещанията за обсъждане на
въпросът за изисквания за поставяне на индивидуални шкафчета за
учениците в училище и въвеждането на норми, препоръчани от
националния консултант по ортопедия доц. д-р Николай Милев.
5. През м. февруари 2011 г. СНБМ изпрати отворено писмо до проф. Сергей
Игнатов относно тежките ученически чанти, провокирано от участието на
Игнатов в предаването Здравей България по Нова телевизия на 26.01.2011
г., в което той сподели че проблемът с тежките чанти ще се реши чрез
въвеждането на целодневно обучение. Писмото бе широко отразено от
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медиите.
6. През м. март Фани Тодорова взе участие в обсъждане на проектно
предложение „Създаване на Общностен център за деца и родители в
рискови групи на територията на Столична община (СО)” по Проект за
социално включване на СО. СНБМ направи своите препоръки за
подобряване на проектното предложение. Препоръките на СНБМ бяха
включени в протокола за съгласуване с партньорите.
7. По покана на Информационното бюро на Европейския парламент в
България, на 19 ноември 2011 г. Саня Конакчиева и Елена Христова
участваха на Кръгла маса "Превенция и борба с насилието над деца и жени
- предизвикателства и проблеми“ в гр. Пловдив.
Саня Конакчиева
представи презентацията на СНБМ на тема „На училище без тежест и без
риск“. Презентацията се намира в сайта на СНБМ.
Планирани дейности за следващия период
1. Участие на СНБМ в обсъждания относно проектите за Закон за детето и Закон
за предучилищното и училищното образование.
2. Приключване на втори етап от кампанията „На училище без тежест“ през м.
април 2012 и номинации през м. май 2012 г.
3. Обсъждане на проект за Стандарт на учебници и учебни помагала, в който се
очаква да бъдат въведени изисквания за олекотяването на учебниците и норми
за тежестта на ученическите чанти.
Изводи и препоръки
Организацията на задачите на звено Образование се осъществява оптимално.
Екипната работа допринася за навременното организиране и участие във важни
дискусии и срещи. Необходимо е в екипа да се включат активно и родители на
деца в училищна възраст, които да осъществяват координация с училищата и да
се включват активно в обсъждане на училищния живот на децата.
Екип Детски площадки, достъпна и безопасна среда
Въведение
През 2011 г. беше актуализиран съставът на екипа към звено Детски площадки,
достъпна и безопасна среда, като координатор за първото полугодие беше
Катерина Ганева, а през второто - Весела Гачева.
Основната мисия на екипа остава да настоява за изграждането на нови и
поддържането на настоящите детски площадки от ресорните институции в
съответствие с Наредба №1 от 12.01. 2009 г. за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игра.
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Отчет на дейностите за периода
1. Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра
Получихме, макар и със значително просрочие, ПЛАН-ГРАФИК от 2011 до 2013 гг.
за дейностите по привеждане на площадките за игра, собственост на Столична
община, в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Със
съжаление установихме, че същият е непълен. Не ни е предоставена информация
за площадките за игра в детските заведения. Решение №2241 от 05.07.2010 г., по
адм. д. №2693, по описа на АССГ за 2010 г., ІІ-ро отд., 30 състав и
потвърждаващото го Решение №8788 от 20.06.2011 г., по адм. д. №10373, по
описа на ВАС за 2010 г., V отделение, се отнася не само за детските площадки,
намиращи се в територията на зелени площи и междублокови пространства, но и
за детските площадки, намиращи се в територията на детските заведения в
Столична община.
2. Разпространение на информацията
През годината излязоха статии в различни национални ежедневници във връзка с
предприетите действия от страна на СНБМ по въпроса, както и репортажи в
информационните агенции.
Планирани дейности за 2012 г.
През 2012 г. предстои организирането на следните дейности:
1. Достъп до обществена информация
СНБМ ще продължи да търси от съответните общини информация относно планграфиците им на дейностите за постигане на съответствие с нормативните
изисквания за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за
игра.
През 2012 г. ще продължим да изискваме да ни бъде предоставен план-графика за
дейностите по привеждане на площадките за игра, собственост на Столична
община и намиращи се в територията на детски заведения, в съответствие с
изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игра - те са и изрично посочени в заявлението
за достъп до обществена информация.
2. Оперативни дейности
Съдействие и подкрепа на родители от различни градове и столицата при
осъществяването на контакт със съответните общини във връзка с проблема
детски площадки и достъпна среда, както и обсъждане с тях и други
заинтересовани страни разработването на туристически продукти, по-точно
обекти, подходящи за деца; разработването на модулни игрови съоръжения за
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детските заведения и др.
Изводи и препоръки
През 2011 г. бяха продължени дейностите по инициативата за детските площадки,
достъпността и безопасността на средата. Предстои още работа – детските
площадки съвсем не са във вида, в който бихме искали да ги ползват нашите деца,
макар и вече да се забелязват и такива, отговарящи поне частично на
изискванията в наредбата. За съжаление примерите са единични. Дейността се
застъпва в определени аспекти с работата на екипи детски заведения и
образование – в първия случай във връзка на детските площадки в детските
градини, а във втория по отношение създаването на безопасна среда в училище.
Съвсем не на последно място е и направеното от правното звено на сдружението.
В тази връзка е целесъобразно продължаването на съвместната работа по
проблема.
Екип Проекти
Дейността на екипа е свързана с всички екипи в Сдружението и в работата по
проекти, включително етап идеен, организация и осъществяване се включват
представители от всички останали екипи в СНБМ.
Подетата през 2009 г. Мисия Раница прерасна в Национална кампания “На
училище без тежест“. Кампанията получи подкрепата на МОМН и МЗ. Основна цел
на Кампанията е да се постигне по-висока степен на информираност сред
обществото за възможните заболявания на опорно-двигателния апарат, като се
постави акцент на правилния подбор на ученическата раница, на нейната тежест и
начин на носене. Първи етап на Кампанията стартира на 19 август 2011 година.
Той бе информационен и има за цел разпространяване на текст на кампанията
онлайн чрез сайтовете на училища и други организации за да достигне до повече
родители и деца. В рамките на кампанията през 2011 г. бяха извършени следните
дейности:
• МОМН изпрати циркулярно писмо до всички училища, с което
разпореди старите учебници, които излизат от употреба, но са годни
за ползване, да се запазят в училищата като втори екземпляр. От
Педагогическите съвети заедно с училищните настоятелства се
изиска да решат освен как ще се съхраняват втория екземпляр
учебници и да предложат други мерки за олекотяване на раниците
които могат да се реализират на училищно ниво. Всички училища /с
изключение на едно/ изпратиха на МОМН своите решения за
олекотяване на раниците. Това решение бе взето на среща в МОМН с
представители от Министерството, СНБМ /Фани Тодорова и Саня
Конакчиева/ и Асоциация „Родители“ и е част от кампанията "На
училище без тежест".
• Конкурс за лого на кампанията.
• Създаване на презентация „На училище без тежест“ в помощ на
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класния ръководител, която се намира на сайта на СНБМ
www.snbm.org
• Разпращане на информационен плакат /онлайн/ за родители и
учители, както и 2400 книжни плаката, които училищата получиха
чрез РОИ на МОМН.
• Подготвяне на формуляр, чрез който училищата официално да се
присъединят към кампанията.
• На 11 септември 2011 година в столичния хотел “Експо” Сдружение
“Настоящи и бъдещи майки” отпразнува петия си Рожден ден заедно
с гостите на изложението Expo4kids. В рамките на изложението СНБМ
организира конкурс за рисунка на тема „Моята представа за училище
без тежест“. Родителите имаха възможност да се запознаят с
инициативите на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки", както и да
станат наши членове. Представянето на организираната от нас
кампания "На училище без тежест", подкрепена официално от МОМН,
и МЗ и в партньорство с БГ-мамма, предизвика заслужен интерес.
Сдружението финансира отпечатването на дипляна, включваща
освен информация за кампанията, такава за самата организация. С
цел оптимизиране на разходите, беше адаптирана презентацията,
насочена към учениците, от кампанията “На училище без тежест”,
както и беше изготвена от членовете на Сдружението и такава за
постиженията на СНБМ за петте години от неговото съществуване.
Първият етап на кампанията “На училище без тежест” приключи на 5 октомври
2011 г. и към кампанията се присъединиха 237 училища, 1 медия и 5 организации.
Бяха реализирани инициативи в рамките на кампанията в няколко училища.
Кампанията ще завърши през април 2012 г. с номинации за ангажираност с
проблема в три категории: за училища; за медии; за други организации.
През 2012 г. към момента се планират етапи втори и трети на кампанията „На
училищебез тежест”.
Дата: 02.02.2012 г.

Подпис:
Сийка Ангелова –
председател на УС на СНБМ
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