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I. 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.
За по-малко от половин година успяхме да установим близки контакти с депутати,
кметове и общински служители и се надяваме да сме поставили началото на едно
ползотворно сътрудничество между нас като граждани и институциите.
Положителните промени в Кодекса за социално осигуряване, приети през 2006 г.,
са следствие и на нашата настойчивост и са пример за това, че в България вече има
гражданско общество и то може да участва във вземането на решения по обществено
значими въпроси.
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, многодетни семейства, родители, живеещи на семейни
начала, семейства с едновременно родени деца, семейства с породени деца,
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. Така те с работата си допринасят за постигането на целите му.
СНБМ работи както на национално, така и на регионално ниво. Сериозни усилия са
насочени към създаване на контакти и съвместна дейност с представителите на
местната власт – кметове, общини, здравни служби и т.н., като към момента имаме
осъществени инициативи в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и
Пазарджик.
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II. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
1.

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО

Основната мисия на административното звено е организация на документацията на
Сдружението - работа с кореспонденцията, протоколиране на официалните срещи и с
База Данни във вътрешното пространство на сайта на Сдружението.
С оглед предпазване от злоупотреби от името на СНБМ към изходящите електронни
писма бе добавен автоматичен подпис с текст: „Настоящото електронно писмо не
представлява официален документ на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" и следва
да не се използва за представяне на официална позиция на Сдружението”.
След промяна в състава на Сдружението през 2008 г., бе сменена и паролата за
достъп до пощата. За официална кореспонденция на СНБМ се използва и адрес
snbm@snbm.org.
След решение на Общото събрание на СНБМ беше променен адреса за официална
кореспонденция на СНБМ - запази се пощенска кутия в пощенски клон 1408, до която
имат достъп председателя на Сдружението Теодора Вълева и чрез пълномощни - Пенка
Балджиева и Десислава Гешева.
За съжаление организацията на задачите на административния отдел не се
осъществява по най-оптималния начин, което е сериозно предизвикателство пред
екипа. Известна зависимост съществува и от IT отдела, във връзка с неразработеното
още вътрешно пространство на сайта, определено за съхраняване на документите на
Сдужението.
2.

ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО

През 2008 г. основна част от дейността на звеното беше свързана с началото на
кампанията за здравословно хранене. След набирането на средствата посредством
двата детски празника и получаването на дарения от спонсори съвместно със Софийска
община, беше организирана двудневна кръгла маса по проблемите в детските
заведения на тема ”Хранене, хигиена и ремонти в детските заведения в България”.
Продължи и работата по подготвянето на законопроект за изменение и допълнение
на Кодекса за социално осигуряване с цел майките на близнаци да получават
допълнително обезщетение за бременност и раждане и допълнително обезщетение за
отглеждане на малко дете. Другият акцент беше поставен върху осигуряването на
предимство за близнаците при прием в детските заведения в София.
2.1. Програма „В подкрепа на майчинството”

Стартиралата през 2007 г. програма „В подкрепа на майчинството”, по която СНБМ
е партньор на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), претърпя
няколко модификации: от началото 2008 г. работещите майки вече имат право да
ползват програмата и за периода от 2 до 3-годишна възраст на детето, което е крайно
необходимо поради недостига на места в детските заведения; увеличи се заплащането
по програмата за детегледачи на близнаци. През 2008 г. се прие и изменение на
Закона за насърчаване на заетостта, с което се позволи по програмата да бъдат наети
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и пенсионери, като програмата отново бе ревизирана през последното тримесечие.
Текущо СНБМ предоставяше подробна информация в портала за родители Бг-Мамма,
като при възникнали въпроси и проблеми се организираха срещи с представители на
МТСП, АСП и АЗ за своевременното им изясняване.
2.2. Близнаци

През 2008 г. Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” постави чрез множество
срещи и писма с представители на изпълнителната власт и Столична община следните
искания:


майката на многознаци да получава освен полагащото се обезщетение за
бременност и раждане през първите 410 дни, също по едно допълнително
минимално обезщетение за бременност и раждане месечно през целият този
период, както и допълнително обезщетение за отглеждане на дете (240 лв. за
2009 г.) за всяко следващо дете от същата бременност през целия останал
период от майчинството;



отстъпка при ползване на услугите на детските кухни;



запазване на предимствата за прием на близнаци в детските градини, поради
приемането на нова точкова система за класиране;



предложение за двоен трудов стаж по време на срока на майчинството;



възможността за използване на домашна помощничка за първите месеци след
раждането;



да се работи по проблема за достъпна среда.

През месец ноември 2008 г. СНБМ организира пресконференция относно
удължаване срока на високо платеното майчинство и искането за допълнителни
помощи за майките на близнаци, представено в изработения от нас Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). На
Пресконференцията СНБМ представи статистически данни за броя на родените
близнаци през 2007 г., данни за м. септември на КНСБ относно разходите за издръжка
на дете във възрастовата група 1 – 2 г., аргументи в полза на исканията за
допълнителни помощи за майките на близнаци.
През 2008 г. СНБМ постигна по–високо заплащане за детегледачка, която отглежда
близнаци по програмата „В подкрепа на майчинството”; запазване на предимствата
при прием на близнаци в детските заведения на територията на Софийска община;
помощи за майките (осигурявани и неосигурявани) на близнаци във възрастовата група
1 – 2 г. в размер на 100 лв. на дете. Очакваме промяна на закона, така че да се отнася
за възрастовата група 0 - 1г.
2.3. Издръжка на деца, отглеждани от единия родител

Тази дейност на СНБМ стартира през 2008 г. След направени проучвания през
месец септември, изпратихме до премиера г-н Станишев писмо с настоятелна молба за
промяна в Постановление № 38 на МС от 1.07.1985 г. Предложихме както минимален
размер на издръжката, така и механизъм за определянето й като процент от нетния
доход на дължащия издръжка родител.
На 14 октомври подадохме в Народното събрание предложения за промени в
текстовете на гласувания на първо четене проект на Семеен кодекс, които засягат
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издръжката на деца. Предложението ни бе представено и на организираната от
Института за правни науки при Българската академия на науките с подкрепата на
Комисията по правата на човека и вероизповеданията на Народното събрание на
Република България и Центъра за изследвания и политики за жените, Кръгла маса на
10-11 ноември в зала 134 на Народно събрание на тема „Проектът за Семеен кодекс и
новите семейства в България".
2.4. Детски площадки

През втората половина на 2008 г. бе сформиран екип „Детски площадки”, чиято
основна мисия е да настоява за изграждането на нови и поддържането на настоящите
детски площадки от ресорните институции в съответствие със стандартите за
безопасност. Инициативата за подобряване на ситуацията с детските площадки в
страната бе подета от Асоциация “Родители” (АР). От самото й начало представители
на АР, СНБМ, както и родители от различни градове, поддържат сравнително добра
комуникация чрез форума към портала за родители Бг-мама. Осъществен е и
официален контакт с Асоциацията, като съвместната работа по проблема продължава.
Бяха изпратени писма, сигнализиращи за проблеми и нередности до общините “Овча
Купел” и “Триадица” в столицата, както и до общинската администрация на гр. Плевен.
С най-голям успех могат да се похвалят членовете на СНБМ от Плевен, където техните
искания, подкрепени от много майки в града, доведоха до реални резултати –
демонтиране на опасни съоръжения, почистване и поддържане на съществуващи и т. н.
Тяхната инициатива бе отразена и в регионални, и в национални медии.
2.5. Участие в обсъждането на бюджета на ДОО за 2009 г. и държавния бюджет за

2009 г. в комисиите на Народното събрание и организиране на
пресконференция във връзка с предложенията ни свързани с бюджета

През 2008 г. отново взехме дейно участие в обсъждането на законите за бюджета
на ДОО и държавния бюджет. Бяха проведени срещи с депутати, изпратени писма до
ресорните комисии и до председателите на парламентарни групи, взехме и участие в
работата на комисиите, които обсъждаха бюджета. Организирахме и пресконференция,
за да представим предложенията ни по тези закони. Във връзка с обсъждането на
законопроекта за държавния бюджет за 2009 г. и законопроекта за бюджета на ДОО за
2009 г., СНБМ организира пресконференция, на която изразихме становището си както
по липсата на предложение за промяна на майчинството за близнаци, въпреки
заявената готовност от страна на МТСП да предложат такава, така и по отпадането на
предложението за удължаване на срока за получаване на обезщетение при бременност
и раждане от 315 на 410 дни въз основа неправилно представени аргументи от страна
на МТСП във връзка с конкретните разпоредби от проекта на Директива на
Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по
време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.
В крайна сметка НС прие следните промени:


осигуряваните поне една година майки ще получават 12 месеца 90% от
заплатата си, а след това по 240 лв. до 2-годишна възраст на децата;



неосигуряваните майки-студентки – в продължение на една година ще
получават 240лв.

Лобирахме и за даване право на бащите също да ползват отпуски при раждане на
дете. Право на тези отпуски има съпругът или намиращият се в съжителство и живеещ
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в едно домакинство с майката, баща на детето. Бащите могат да ползват вече два вида
отпуск: 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от
лечебното заведение. Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна
възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.
2.6. Детски заведения

Дейността по отношение на детските заведения за 2008 г. бе насочена предимно
към град София. СНБМ участва изключително активно в работна групата, инициирана
от Столична община по въпросите на детските заведения (ОДЗ и ЦДГ). Основните
дейности, цели и резултати на работната група бяха:


подобряване функционирането и усъвършенстването на „Информационна
система за обслужване на детските градини” на територията на гр. София
(http://www.kg.sofia.bg) – на всяка среща се разрешават текущо възникнали
проблеми и се обсъждат нови предложения за по-добрата работа на
информационната система;



осигуряване на прозрачност на кандидатстването, класирането и записването на
децата – всеки един етап от кандидатстването до записването са видими за
членовете на работната група и всеки възникнал проблем се разрешава на
място;



определяне на нови, по-справедливи критерии за прием в детските заведения,
базирани на точкова система, осигуряващи по-голяма възможност за прием на
деца от нуждаещи се от детски заведения семейства – за момента това е
основен приоритет в работата на работната група;



възможности за строежи на нови детски заведения и отваряне на нови групи
към съществуващите – търсят се терени за строежи на нови детски заведения,
за момента по план са предвидени и вече се строят няколко нови детски
градини, които се очаква да намалят проблемите с недостига на места.
Непрестанно се предлагат и освобождават отделни отдадени под наем
помещения в градините;



разглеждане на нередности при приема на деца – текущо преглеждане на
жалби и проблеми, свързани с приема на децата.

През 2008 г. усилията на СНБМ бяха насочени и към разрешаване на проблемите с
неприключилите на време ремонти и преговори за избягване на подобни проблемни
ситуации за напред. Организирахме среща с г-жа Йорданка Фандъкова, Заместник-кмет
“Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” в Столична община,
изпратихме официално становище до кмета на гр. София, г-н Бойко Борисов, относно
неприключилите навреме ремонти в детските заведения на територията на гр. София.
В него бяха описани мерките, които СНБМ предлага да бъдат взети за предотвратяване
на подобни проблеми в бъдеще. В отговор на писмото и официалната среща, бе
обобщено, че мерките, които ние предлагаме, ще бъдат взети под внимание занапред.
През ноември 2008 г. Сдружение “Настоящи и бъдещи майки”, съвместно със
Софийска община, организира кръгла маса по проблемите на храненето, хигиената и
закъснелите ремонти в детските заведения в България. Присъстваха представили на
НЦООЗ, МЗ, специалисти в областта на здравословното хранене, алерголози,
директори на няколко детски заведения. В рамките на това събитие ресорните
институции и неправителственият сектор в наше лице успяха открито да дискутират
проблемите и трудностите, пред които са изправени детските заведения в страната ни.
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На форума присъстваха представители, които са пряко ангажирани в работата си с
поставените теми и представиха позициите на различни ведомства и организации.
СНБМ представи тревожни проблеми, свързани с действителността в детските
заведения, подтикнали ни да организираме кръглата маса; официални данни за
здравния статус на населението в България и в света вследствие на неправилен режим
на хранене; наше проучване на предлаганото меню в детските заведения; наше
проучване на добри практики в чужбина; последните препоръки на Европейския
парламент, свързани с промотиране на здравословното хранене.
Вторият ден на мероприятието, което се проведе на 28 и 29 ноември 2008 г. от в
Културен дом „Красно село”, бе закрит с прес-конференция, която представи
резултатите от проведените дискусии и сложи начало на планирана дългосрочна
работа по тези проблеми.
2.7. Участие в дискусиите относно реформата в образованието

Участвахме в проведения на 29 септември 2008 г. дискусионен форум “От „Народна
просвета” към „училищно образование”: какво очакват от бъдещия закон общината,
училището, родителите и учениците”.

2.8. Консултации

През цялата година консултирахме доброволно родителите, които се обръщаха към
нас чрез форума на Бг-Мамма или чрез електронния ни адрес, по различни социалноправни въпроси, свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца.
3.

ЗВЕНО ПРОЕКТИ

СНБМ продължи работата си по стартиралия през ноември 2007 г. Проект Програма
за оптимизиране използването на местни ресурси, основано на гражданското участие и
ангажираност, компонент „Алтернативни източници на финансиране на граждански
организации”, модул 2б „Устойчиво набиране на средства” – Фондация „Работилница
за граждански инициативи”.
Проектът включва:


Обучителен модул 1 - Стратегическо планиране



Разработване на стратегически план. Текущо консултиране



Обучителен модул 2Б – Устойчиво набиране на средства



Разработване
средства



Микро-грант от ФРГИ в размер на 200 лв.



Реализиране на плановете на организациите за набиране на местни
ресурси. Текущо консултиране и удвояване на събраните финансови
средства по периоди.



Предаване на отчет за извършените дейности и постигнатите резултати
на три периода – февруари-май 2008, юни-септември 2008 и октомври
2008-януари 2009.

на

едногодишен

организационен

план

за

набиране
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В рамките на отчетния период по този проект бяха осъществени:
3.1. Кампания за набиране на нови членове

През 2008 г. чрез кампанията за набиране на нови членове, проведена във форума
на СНБМ и посредством организираните събития – Детски пролетен празник и Детски
летен празник, бяха привлечени голям брой нови членове. Към настоящия момент
активните членове на СНБМ са 60. Само на летния празник сдружението събра 16 нови
заявления за членство.
Популяризирането на СНБМ се осъществява главно чрез провеждането на медийни
(и рекламни) кампании (основно в интернет пространството), както и чрез активното
използване на личните контакти на членовете на сдружението.
3.2. Кампании за набиране на средства под формата на конкретно благотворително

събитие.

През месец март тази година, СНБМ проведе кампания за набиране на средства под
формата на детски пролетен празник, в рамките на който бяха събрани 2 327,00 лв.
3.3. Осигуряване на т.нар. „бизнес дарители”

Детски пролетен празник - В рамките на това събитие, СНБМ се свърза с редица
представители на бизнеса, развиващи своята дейност най-вече в сферата на
търговията с детски стоки, детски центрове и т.н. Част от спонсорите на събитието
подкрепиха инициативата ни за втори път. От СНБМ се гордеем, че успяхме да
привлечем и нови партньори. Празникът получи подкрепа от:
•

ГлаксоСмитКлайн - предостави финансови средства, описани във финансовата
част на отчета.

•

Културен дом „Средец” - отново предостави безвъзмездно театралната си
зала.

•

Хиполенд – и тази година предостави детски стоки за награди за
победителите в конкурса за детски рисунки, осъществен по време на детския
празник. Фирмата осигури и изпращането на наградите до спечелилите деца,
които живеят извън София и не могат да присъстват на празника.

•

Център за работа с деца „Пумпелина” – отново предостави три предметни
награди като тази година пое и да заплати входната такса на всички деца.
Така за децата входът беше свободен.

•

Kid Optics, част от веригата Joy Optics - предостави финансови средства за
осигуряването на кетъринг за събитието.

•

КК „Труд” - осигури предметни награди, които бяха предоставени като
поощрителни награди на 27 деца.

•

Сладкишница „Гаврош” - предостави огромна торта (60 парчета) с подходяща
пролетна украса.
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Детски летен празник - СНБМ получи подкрепа от:
•

„Мираж Банско” АД - предостави финансови средства

•

Парти агенция „Малчуган – Великан” – осигури детска шоу програма, както и
подаръци за децата – балони, детски ръстомер и лепенка за врата на детска
стая „Парти на борда”.

•

Kid Optics, част от веригата Joy Optics – подпомогна организационната част на
събитието.

3.4. Съвместни кампании

СНБМ организира съвместна кампания с Еврофутбол, в рамкита на която подготви
Информационна брошура за правата на бременните. Тя се финансира от
букмейкърската къща “Еврофутбол” в рамките на кампанията “Ние чакаме бебе” и бе
издадена в тираж от 100 000 броя. Брошурата бе разработена от представители на
българския букмейкър, Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), лекарски
организации, СНБМ и др. неправителствени организации и медии на специално
проведена работна среща на 12 февруари 2008 г.
Сътрудничество с ГлаксоСмитКлайн в кампания срещу рака на маточната шийка профилактика на рака на шийката на матката - прегледи, изследвания и др.
Съвместно с “Бондюел” СНБМ изработи брошури за здравословно хранене във
връзка с кръглата маса на тема: ”Хранене, хигиена и ремонти в детските заведения”,
които предстои да бъдат издадени. За популяризиране на здравословното хранене и
подетата от СНБМ инициатива, членове на сдружението, специалисти и педиатри
участваха в предаването „Вкусно” по „Канал 1”. Съвместната работа с „Бондюел”
продължава.
4.

ЗВЕНО МЕДИИ

През цялата година сдружението поддържа постоянен контакт с медиите и
пуполяризира всички свои действия чрез тях.
5.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

СНБМ поддържа своя интернет страница www.snbm.org.
През отчетния период бе осъществено обновяване на сайта, с промени на някои от
менютата и подменютата на сайта, а така също и със създаването на нови такива:
• меню „Новини” – обхваща раздели по периоди (2006 г., 2007 г., 2008 г.)
и включва инициативите на СНБМ в исторически план, актуални събития,
обществени проблеми, свързани с мисията и работата на сдружението;
прес-клипинг по години. В подменю „Предстоящи инициативи” се
обновява информация за планувани от сдружението събития.
•

меню „Инициативи” – включва всички инициативи на сдружението по
работни групи с достъпна и детайлна информация.
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•

меню „Документи” – помества отворените писма на СНБМ до институциите
в pdf формат, разделени по периоди.

•

меню „За вас, майки” – съдържа подменюта с актуална информация за
обществения живот в страната; опасни стоки на нашия пазар (съвместно с
„Независим съюз на потребителите в България”); лекциите на сп. „9 месеца”
и секция за близнашките семейства.

•

меню „Полезни връзки” – в три подраздела са поместени линкове към
разнообразни сайтове с любопитна и общообразователна информация;
дарителски кампании за деца, нуждаещи се от скъпоструващо лечение;
неправителствени организации; държавни институции; кампании.

•

меню „Дарители” – предстои да се попълни.

Успоредно с оформянето на менютата, започна и писането на текстове, като за
основа се ползваха вече готови писма, становища и други документи. Екипът успя да
финализира актуализирането на сайта още през пролетта в съответствие с поставените
срокове.
През цялата 2008 г. сайта на СНБМ бе обновяван с текуща информация, като екипа
се стараеше да отразява своевременно инициативите на сдружението.

