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ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУД И СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО: Проектозакон за държавния бюджет за 2013 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Ние, от Сдружение "Настоящи и бъдещи майки", за пореден път изразяваме
нашето несъгласие, тревога и протест срещу неактулизиране размера на
обезщетението за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, предвидено с
проектозакона за Държавния бюджет за 2013 г. Предлаганият в него размер на
минималната работна заплата е 310 лв., а обезщетението за отглеждане на малко
дете до 2-годишна възраст за втора поредна година остава 240 лв.
Нееднократно официално заявихме, че не приемаме мотива изравняването на
обезщетението с МРЗ като демотивиращ за майките да се върнат на работа. До
настоящия момент други аргументи в подкрепа на това будещо недоумение
предложение не са изразени. Скандалният проблем с недостига на места в детските
заведения на големите градове поставя пред невъзможност много жени да се върнат
на работа. Частните детски заведения и детегледачки са с непосилно високи такси за
преобладаващата част от българските семейства. Програми като “Отново на работа”
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са с ограничено финансиране и на практика са с по-малка приложимост от
отглеждането на детето до двегодишна възраст от майката или в детска ясла.
Обръщаме внимание на обезпокоителната статистика, че жените, които ще
получават обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст през 2013 г.,
ще са значително по-малко от 2012 г. Дори и да не цитираме появилите се в
публичното пространство данни, само справка в Информационната система за
ражданията към Министерство на здравеопазването показва очакван спад на броя
родени деца тази година спрямо миналата с около 10%. Този факт сам по себе си е
изключително тревожен за демографското развитие на страната ни. В тази ситуация
всякакви мерки, ограничаващи пряко или косвено раждаемостта в България, отново
будят възмущение и навеждат на извода за системно отрицателна политиката по
отношение на децата и майките. В ситуацията на значително намалена раждаемост
средствата за този вид обезщетение следва да са по-малко от заложените в бюджет
2012 г., дори и при увеличение на сумата от 240 лв.
Длъжни сме и отново да напомним, че сравнението по отношение на
“майчинството” с други държави, които не са в толкова тежка демографска ситуация и
в които съществуват множество социални плащания и други мерки, подпомагащи
семействата с малки деца, също считаме за некоректно. В много европейски страни
съществуват правителствени и/ или общински обезщетения, в случаите когато децата
не посещават детско заведение и единият от двамата родители няма възможност да
работи, за да се грижи за тях. Тези обезщетения се получават и до една година преди
постъпването на децата в първи клас, но не се наричат с гръмкото име "майчинство".
Не е вярно твърдението, че в България имаме най-дългия период на отпуск за
отглеждане на малко дете. Отново отбелязваме факта, че нашите членове и повечето
жени, имащи право на отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, всъщност
са коректни данъкоплатци, а не "професионални социално слаби". Те и техните
съпрузи внасят данъци и осигуровки преди и след периода на раждане и отглеждане
на детето си до двегодишна възраст, което отново, както и по отношение на детските
надбавки, в определена степен ги поставя в неравностойно положение.
Прецедент е и обстоятелството, че за 2013 г. е заложена граница на бедност от
241 лв. Посланието към майките е, че през втората година от живота на детето си те
могат и трябва да оцеляват с 1 лв. по-малко.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Вярваме, че ще вземете предвид нашата позиция. Оставаме на разположение за
диалог по въпросите, свързани с децата и техните родители. На основание чл. 28,
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявяваме
желание за включването ни в обсъждането на законопроекта, както и този на Закона
за бюджета на ДОО, като вземем участие в разискванията на ресорните
парламентарни комисии.

С УВАЖЕНИЕ,
Сийка Ангелова –
председател на УС на СНБМ
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