СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ

ДО
Г-ЖА ЕМИЛИЯ
МАСЛАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” имаме за цел да работим по
многобройните проблеми, съпътстващи бременността, раждането, майчинството и
отглеждането на деца в България.
Един от приоритетните въпроси в тази връзка е за неравностойното третиране на
семействата с близнаци. Считаме, че тази група родители и деца представляват
особен случай в демографската политика и са едни от най-пренебрегнатите при
приемането на нормативни и поднормативни актове, свързани с отглеждането на
деца. Родителите на близнаци следва да имат равни права с останалите родители и
равни възможности за осигуряване на същото качество на живот при отглеждането на
децата си.
По данни от Националния статистически институт ражданията на едновременно
родени деца за 2006 г. са едва около 1% (един процент) от общия брой раждания за
страната. Малкият брой такива раждания може би е причината за пропуските в
законодателството, свързано с отглеждането на близнаци. Смятаме, че тези семейства
трябва да бъдат равноправно третирани и подпомагани и това не би ощетило
държавния бюджет поради ниския им брой.
След
проведено
проучване
сред
семействата
с
деца-близнаци
и
неправителствените
организации,
третиращи
проблемите
им,
обобщихме
затрудненията, които срещат в ежедневието си тези семейства. Проблемите, които са
в ресора на оглавяваното от Вас министерство са следните:
1) Към настоящия момент майката на близнаци получава майчинство като за едно
дете. Запознати сме с осигурителните принципи, съгласно които обезщетението
трябва да бъде едно. Трябва да се признае обаче, че държавната осигурителна
система си спестява средства по този начин. Ако една майка би родила децата си едно
след друго през известен период от време, а не едновременно, то тя би получавала
два пъти майчинство и като срок, и като сума. При раждането на двойка близнаци, тя
бива лишена от едното майчинство.
В рамките на направеното от нас проучване, се запознахме и с чуждия опит при
отглеждането на едновременно родени деца. Ето някои примери от практиката в
страни от Европейския съюз. В Германия на майките на близнаци се полага по едно
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минимално допълнително майчинство за второто, третото и т.н. родени деца от една
бременност. Освен това, майката има право след изтичане на срока на обезщетението
за 1-то дете, да го удължи и за следващото. В Австрия майките получават по половин
допълнително майчинство за второто, третото и т.н. едновременно родени деца.
2) Майките на близнаци не могат да се възползват от програмата „В подкрепа на
майчинството”, по която СНБМ е партньор на МТСП. Никоя детегледачка не би се
наела да гледа две или повече деца срещу заплащане като за едно дете (180 лв).
В търсене на решение на проблемите проведохме и кръгла маса с представители
на институциите и гражданския сектор, включително представители на Министерство
на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Агенция по
заетостта, в рамките на която осъществихме ползотворна дискусия и представихме
следните предложения:
−

Майката на близнаци 1 да получава по едно допълнително минимално
обезщетение за бременност и раждане (тоест МРЗ), както и допълнително
обезщетение за отглеждане на дете (180 лв. за 2007 г.) за всяко следващо дете
от същата бременност .

−

По програма “В подкрепа на майчинството” майката на близнаци да има избор:
 да ползва толкова детегледачки, колкото са едновременно родените деца
 детегледачката, която ще наеме по програмата, да получава възнаграждение
умножено по броя на децата, за които се грижи.

В случай, че нашето предложение майките на близнаци да получават
допълнително обезщетение /едно или повече, според броя на едновременно родените
деца/ за отглеждане на малко дете бъде прието, този проблем автоматично ще бъде
разрешен.
−

Да се разработят програми (на общинско ниво или по програма за заетост на
МТСП) за помощ в домакинството или помощ при отглеждането на децата на
майка с близнаци.

Относно идеята, изразена от Вас и оповестена в публичното пространство, за
увеличаване на размера на еднократната помощ при раждане, имаме следното
предложение:
−

В случай , че се родят близнаци, независимо от поредността на бременноста,
вследствие на която са се родили, на майката да се изплаща еднократна помощ
за всеки близнак в размер, равен на този за второ дете (600 лв).

Това предложение е продиктувано от факта, че първоначалните разходи при
раждането на близнаци сериозно натоварват семейния бюджет и са значително повисоки от тези при раждане на едно дете. От друга страна, броят на родените
близнаци в годината е достатъчно малък и такъв разход за сметка на държавния
бюджет ще бъде незначителен.
Искаме да Ви обърнем внимание, че е необходимо да се избегнат някои неясноти в
нормативната уредба. В момента в Закона за семейни помощи за деца е разписано, че
ако се родят близнаци при първо раждане, и за двете деца се получава помощ в
1

Под близнаци се има предвид едновременно родени деца, независимо от броя им, те могат да бъдат 2,3
и т.н.
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размер като за второ дете. Какъв ще бъде редът, обаче, ако близнаците са второ и
трето дете или ако са трето и четвърто? Какво ще бъде тълкуването на Закона при
раждане на три или повече деца от една бременност?

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Вярваме, че ще вземете предвид нашите предложения при обсъждането на Закона
за бюджета за 2008 година. Ние сме отворени за диалог по предложенията, както и по
всякакви други въпроси по отношение на политиката, насочена към децата и техните
родители.

СОФИЯ,
10.09.2007 г.

С УВАЖЕНИЕ:
ХРИСТИНА ПЕНДИЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНБМ
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