СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ
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ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО
ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2012 Г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
Ние от Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" изразяваме нашата тревога и
несъгласие с обявените намерения на правителството по отношение на обсъжданите промени
в Законопроекта за бюджета на ДОО за 2012 г., a именно:
1) Намерението на правителството за изменение на чл. 49, ал. 1 от КСО. В §6, т. 13
от ПЗР на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване, а именно
предвиденото за 2012 г. увеличение на базата за изчисляване на обезщетението за бременност
и раждане от 18 на 24 месеца.
2) Обезщетението за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст да остане 240
лв., а не да се изравни с МРЗ (270 лв. в момента). СНБМ още през 2007 г. предложи в Кодекса
за социално осигуряване да бъде изрично записано, че размерът на обезщетението за
отглеждане на малко дете не може да бъде под минималната работна заплата за страната.
Считаме, че по този начин ще се създаде стабилност на мярката и няма да се стига до
социално напрежение всеки път, когато МРЗ се увеличава.
Предвид катастрофалната статистика, че демографската ситуация в България се
очертава като една от най-кризисните в целия ЕС, си позволяваме да Ви напомним една от
основните цели, залегнали в програмата на ГЕРБ - „Преодоляване на демографската криза в
България и увеличаване на раждаемостта“, както и Националната стратегия за демографско
развитие на Република България (2006 г. - 2020 г.). В тях като основни цели и мерки са
заложени: финансови стимули за раждане и отглеждане на дете, особено за раждане и
отглеждане на второ дете; услуги в подкрепа на отглеждането, възпитанието и развитието на
децата в семейна среда; жилищни условия, жизнена среда и инфраструктура;
култивиране на двудетен семеен модел. Заложените промени в проектобюджета по никакъв
начин не съвпадат с горепосочените цели. При така предвиденото за 2012 г. увеличение на
базата за изчисляване на обезщетението за бременност и раждане от 18 на 24 месеца,
негативните ефекти от тази мярка ще надхвърлят значително желаните от Вас положителни
резултати. Увеличението на базата за изчисляване на обезщетението за бременност и
раждане ще постави в изключително неблагоприятна позиция младите жени с кратък трудов
стаж, които желаят да станат майки. Мярката ще ги демотивира да раждат деца преди да
натрупат двегодишен осигурителен стаж. От друга страна увеличението на базата за
изчисляване на практика намалява размера на обезщетението отново предимно за младите
жени с кратък трудов стаж. Следва да се отчете и фактът, че в периоди на висока безработица
и несигурност на пазара на труда може да се окаже икономически по-изгодно за майките да не
се осигуряват изобщо. За голяма част от жените, които имат повече от 2 години трудов стаж
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зад гърба си, ефектът ще бъде положителен, имайки предвид, че благодарение на „кризата”
възнагражденията на голяма част от работещите днес са по-ниски от възнагражденията им
преди година, година и половина. Следователно нетният финансов ефект от тази мярка найвероятно ще е пренебрежимо малък съпоставен с в пъти по-голям отрицателен ефект от
демотивирането на младите жени да раждат деца.
Задължение на държавата е да предприеме адекватни мерки в посока изсветляване
на доходите като осъществя по-сериозен и непрекъснат контрол върху работодателите и
декларираната от тях информация, а при установяване на нарушения от компетентните органи
предвидените в закона санкции да бъдат прилагани с цялата им строгост. Настояваме да бъде
направен задълбочен анализ за отношението вреди/ползи, включително и в дългосрочен план,
относно прилагането на мярката по чл. 49, ал. 1 от КСО преди тя да бъде приложена.
Обществеността следва да бъде информирана за получените от анализите резултати.
Определянето на каквато и да е сума на месечното обезщетение за отглеждане на
дете до 2 години в размер под определената МРЗ за страната според нас нарушава правата на
всяка настояща и бъдеща майка, която е внасяла и ще продължи да плаща редовно своите
осигурителни вноски. Не можем да приемем и аргумента, че липсата на облагане
обезщетението за отглеждане на малко дете ще изравни чистия доход с този, който получават
заетите на МРЗ. Нека напомним, че през 2011 г. обезщетението отново е равно, тоест тези,
които получават МРЗ, взимат нетно по-ниска сума от обезщетението за отглеждане на малко
дете. Налице е и фактът, че сред най-дискриминираните при търсене на работа са младите
майки. Заради наболелия проблем с недостига на места в детските ясли в големите градове
някои жени са принудени да работят на половин работен ден, а други напускат въобще работа,
когато родят. Проблемът е сериозен, защото те често реално са застрашени от бедност.
Силно сме разтревожени от отношението към тези жизненоважни проблеми, които
като цяло влошават условията за отглеждане на деца в страната и не се компенсират по
никакъв начин от други инициативи в тази посока. Такава една постановка звучи повече от
абсурдно, особено като се вземе предвид доклада на Фонда на ООН за състоянието на
световното население за 2011 г. ( http://www.unfpa.org/swp/ ), от който става ясно, че страната
ни е с най-голям отрицателен прираст на населението в света (-0,7 процента).
В подкрепа на нашето становище и за да подчертаем важността на тези Ви решения, ще
цитираме още обезпокоителни данни от националната статистика. В периода на последните
две преброявания (2001-2011 гг.) населението на България е намаляло с 564 331 души по
данни на НСИ ( http://www.nsi.bg/census2011/index.php ). Към февруари т. г. в страната са
живели 7 364 570 души. Докато през 2001 г. делът на хората на възраст над 65 г. е бил 17 на
сто от населението, през 2011 г. той достига 18%. В същото време делът на децата под 15годишна възраст е паднал от 15% преди 10 г. на 13 на сто сега. Средностатистическият
българин вече е над 41 години, а това също силно ограничава възможностите за
възпроизводство на нацията. За съжаление демографските изгледи пред страната ни не само
не са добри, но и по всяка вероятност ще продължат да се влошават. Причината е, че нацията
продължава да застарява. Вярваме, че демографската криза и болезнената необходимост от
насърчаване на раждаемостта и отговорното отглеждане на деца в страната ни са посериозните и състоятелни аргументи, които следва да предпочетете при взимането на
управленските си решения.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
Вярваме, че ще вземете предвид нашата позиция при обсъждането на Законопроекта
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. Ние сме отворени за диалог по
въпросите, свързани и касаещи 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, като вземем участие в разискванията на
ресорните парламентарни комисии.
С уважение,
Саня Конакчиева
Зам.-председател на УС на СНБМ
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