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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ОТВОРЕНО ПИСМО
От Инициативен комитет на настоящите и бъдещи български майки, Инициативен комитет на родители на деца с увреждания,
Фондация „Движение на българските майки”, Българска асоциация осиновени и осиновители - БАОО, Сдружение „Детство без
сълзи”, Сдружение „Зачатие” и с подкрепата на Фондация „Рождество Христово”, Институт за социални дейности и практики,
Ресурсен център „Ломидол”, Фондация „За Децата”.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА: 0899 100 331 – Калина Тошева, 0885 95 75 45 – Владислава Тончева
Уважаеми,
Ние, неправителствените организации, поставили си като основна цел решаването на многобройните проблеми, свързани с
децата на България, сме силно обезпокоени от факта, че въпреки изготвените програми и стратегии, голям напредък в тази
област не се отчита. Това се вижда и от критиките отправени към страната ни в Мониторинговия доклад на ЕК от 2005 г., както и
в Годишния доклад на Българския хелзинкски комитет от март 2006 г. и в годишния доклад за 2005 г. на Държавния департамент
за практиките на страните в областта на човешките права.
Затова ние смятаме, че на фона на задълбочаващата се демографска криза в страната ни, на фона на все още многобройните
институции за деца и на големия брой деца на улицата, на фона на престъпленията срещу деца, свързани с трафик, склонявани
към проституция, принуда за работа и пр., на фона на трудния достъп до равно образование и социални придобивки на децата
от етническите малцинства, както и на децата с увреждания, е необходимо взимането на решителни и неотложни мерки от
страна на всички институции, за решаването на тези проблеми.
Факт е, че липсата на координация между многобройните институции, натоварени с решаването на проблемите, свързани с
децата на България, пречи за постигане на бърз и видим напредък в тази област (само в Националната програма за закрила на
детето за 2005 г., са посочени най-малко 10 отговорни органа, за решаване на поставените от програмата задачи!)
Във връзка с това настояваме:
1. Решаването на проблемите, свързани с децата на България да стане ПРИОРИТЕТ №1 на правителството за следващите 5
години.
2. Да се създаде единна политика за решаване на проблемите на децата и семейството и ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ, отговаряща за
тях.
По-конкретните ни искания са свързани с липсата на достатъчно ангажирана държавната политика, по отношение на
насърчаване на раждаемостта и спокойното отглеждане на децата ни, решаването на проблемите на стерилните двойки в

страната, проблемите при отглеждането на деца с увреждания, намаляване броя на престъпленията срещу деца. Исканията ни
са следните:
3. Регламентиране на статута на двойките, живеещи на семейни начала и разграничаването им от самотните родители.
4. Увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете както следва:
4.1. В общия случай:
- за първата година на майчинството - 80 % от брутния осигурителен доход на двамата родители за шестте месеца,
предхождащи раждането, разделен на 2, но минимум 250 лева;
- за втората година - 60 % от брутния осигурителен доход на двамата родители за шестте месеца, предхождащи раждането,
разделен на 2, но минимум 180 лева;
4.2. За самотни родители (при изработване на ясни критерии за разграничаването им от живеещите на семейни начала двойки):
- за първата година 100 % от дохода за шестте месеца, предхождащи раждането, но минимум 300 лв.
- за втората година 80 % от дохода за шестте месеца, предхождащи раждането, но минимум 250 лв.
4.3. Промяна в сумите, изплащани на родителите на повече от едно живородено дете от една бременност (близнаци, тризнаци
и т.н.), на тези, изплащани на родителите на последователно родени деца със застъпващо се майчинство, както и на сумите,
изплащани за всяко едно от децата в многодетните семейства.
4.4. При раждане на повече от едно живородено дете от една бременност (близнаци, тризнаци и т.н.), обезщетението за
отглеждане на дете, предвидено по-горе, да бъде умножено по броя на едновременно родените деца;
4.5. При раждане на следващо дете преди изтичането на срока на предходното майчинство, обезщетението за отглеждане на
второто дете да се изчислява на база средната работна заплата за страната за предходната година.
4.6. За студентите редовно обучение – изплащане на допълнителна стипендия за отглеждане на дете, в размер на 50 лева,
всеки месец.
Всички гореизброени промени в тази точка да касаят само и единствено случаите когато единият от двамата родители е
осигурен, без подточка 4.6., касаеща студентите.
5. Увеличаване на детските надбавки - по 50 лева за всички деца, независимо от доходите на родителите.
Промените в тази точка да касаят само и единствено случаите когато:
- нито едно от децата и на двамата родители не е настанено в институция на пълна държавна издръжка;
- всички деца в училищна възраст и на двамата родители посещават училище редовно, като за децата с увреждания се отчита
коригиращата възраст на развитие.
6. Разширяване и пълно прилагане на семейното подоходно облагане.
7. Ратифициране на Конвенцията за надомната работа, а впоследствие и разработване на проектозакон за надомния труд,
който да бъде приет от Народното събрание, както и на програми за стимулиране на надомната работа.
8. Увеличаване броя на детските градини и ясли.
9. Увеличаване броя на детските площадки, градини и паркове и предотвратяване на превръщането на малкото останали такива
в паркинги, бензиностанции и т.н.
10. Признаването на стерилитета като здравен проблем и формирането на националноотговорна стратегия за преодоляване на
демографския срив.
11. Изготвяне на представително статистическо проучване за реалния брой на двойките със стерилитет, разпределени по
възрастови групи, по райони и по диагнози.
12. Спешно приемане на държавна стратегия за борба със стерилитета, в рамките на която:
12.1.Да се разработи медицински стандарт по репродуктивна медицина.
12.2. Да се разработи стратегия за профилактика на заболяванията и социалното поведение, водещи до репродуктивни
проблеми.
12.3. Да се обсъди специалността андрология като тясна специализация на лекарите - уролози и да се въведе понятието „мъжки
стерилитет” като елемент от диагностиката и лечението на безплодието като дейност, за която ЗОК заплаща.
12.4. Да бъдат включени по-голям брой изследвания и прегледи за диагностика и лечение на стерилитета по клинична пътека на
НЗОК.
12.5. Да се открият кабинети по стерилитет в областните градове с възможност за работа на специалисти с различни
специалности.
13. Оптимизиране на Програмата Инвитро, за лечение на безплодието при жената:

13.1. Разширяване на обхвата на участниците като бройки – минимум 2000 на година;
13.2. Отпадане на забраната за повторно участие и осигуряване на 3 опита на семейство;
13.3. Включване на по-евтини медикаменти, за да се подобри финансирането;
13.4. Контрол върху използваните лекарства
13.5. Отчетност по преминали цикли и успеваемост.
14. Да се включат часове по репродуктивно здраве в учебните програми на средното училище с цел профилактика на полово
предаваните болести и абортите по желание.
15. Да се въведе професия Родител на дете с увреждане и всичко което произлиза от тази формулировка - партида на
професия Родител на дете с увреждане в НОИ, социални и здравни осигуровки , като това да е право само на Родителя,
независимо от степента на "неспособност за социална адаптация" на детето, определена от ТЕЛК.
16. Родителят с професия Родител на дете с увреждане да има право да получава майчинство според Законите на Република
България, независимо дали става въпрос за детето с увреждане (ако е във възраст до две години), или за следващо дете.
17. Да се отпуска допълнителна държавна субсидия за детски градини, които отговарят на определени условия (специалисти,
оборудване), за да се стимулира приемът на деца с увреждания и да се гарантира качественото им обучение.
18. Драстично увеличаване на размера на наказанията по глава втора от Особената част на НК, когато пострадали са деца.
19. Да се направят промени в условията за придобиване право на пенсия в КЗСО за многодетните майки, които са положили
качествена грижа за всичките си деца, в семейна среда.
Настояваме сумите за обезщетенията, помощите и детските надбавки да бъдат ежегодно индексирани съобразно инфлацията,
подобно на доходите на държавните служители и пенсионерите.
Очакваме отговор в предвидения от закона едномесечен срок и сме отворени за всякакъв вид дебати и предложения по
гореизложените искания.
Информираме Ви, че на 1 юли от 10.00 до 12.00 часа ще бъде проведено протестно шествие в подкрепа на исканията ни, което
ще започне от Президентството, ще продължи по булевард `Цар Освободител` и ще завърши пред Народното събрание. В
същия ден ще бъдат проведени и протести и протестни шествия в подкрепа на същите искания в градовете Пловдив, Варна,
Бургас, Плевен и Пазарджик.
Господин президент, господин министър-председател, госпожи и господа министри, госпожи и господа,
вярваме, че вашата основна мисия е добруването и спокойното бъдеще на хората в страната ни. Децата на България са
утрешните й граждани. Нека животът им бъде достоен!
С уважение: Инициативен комитет на настоящите и бъдещи български майки, Инициативен комитет на родители на деца с
увреждания, Фондация „Движение на българските майки”, Българска асоциация осиновени и осиновители - БАОО, Сдружение
„Детство без сълзи” и Сдружение „Зачатие”

Гр. София
27.06.2006г

