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ВЪПРОС 

ЧРЕЗ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

ДО 
МИНИСТЪР А НА 
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ 

От д-р Даниела Дариткова 
Народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ в 44-тото Народно събрание 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 96 от Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание, внасям въпрос 

Относно: Прилагане на Закона за семейни помощи за деца 

Уважаеми господин Министър, 

Съгласно чл. 7, ал.1, т.4 от Закона за семейни помощи за деца, 
месечните помощи за дете са обвързани с документ, удостоверяващ пълен 
имунизационен статус и извършени профилактични прегледи, съобразно 
възрастта. 

Във връзка със зачестилите случаи на морбили в някои региони на 
страната и изнесената информация в медиите, че се касае за 
неимунизирани деца, моят въпрос към Вас е: 

Получавали ли са родителите на тези деца семейни помощи? ,,, ,

София, 21.02.2019г. Народен предстаител 
д-р Даниела
Дариткова
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ОТНОСНО: Въпрос от г-жа Даниела Дариткова..,.. народен представител от ПГ 
на ПП ГЕРБ относно прилагане _на Закона за семейни помощи за 
деца 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАРИТl(ОВА,. 

Осигуряването на комплексна подкрепа за отглеждането на децата в семейна 
среда е сред основните приоритети в работата на Министерството на труда и 
социалната политика. Законът за семейни помощи за деца (ЗСПД) поставя фокус върху 
обвързаността на мерките и взаимодействието ·между различни системи - социална, 
образователна и здравна. Предоставянето на месечни помощи за отглеждане на дете до 
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 
7 от ЗСПД е обвързано както с доходен тест за семейството, така и с допълнителни 
условия, сред които и регламентираното в чл. 7, ал. 1, т. 4 от ЗСПД детето да има 
направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно 
:възрастта и здравословното му състояние. -Това условие е в сила от 28.07.2015 г. (ДВ, 
бр. 57 от 2015 г.). 

Обстоятелствата, свързани с извършването на всички задължителни имунизации 
.и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето, 
се удостоверяват със служебна бележка, издадена от личния л'екар на детето, а при 
липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция. Съгласно 
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца документът се прилага 
към заявление-декларацията за отпускане на помощта, с изключение на случаите, 



когато детето, за което се иска помощта е дете с трайно увреждане. Помощта се 
отпуска и в случай, че всички задължителни имунизации и r;rрофилактични прегледи на 
детето не са извършени поради отлаган� по медицински противопоказания или. по 
причини, независещи от родителите или от лицата, които полагат грижи за детето,· като 
това също се удостоверява със служебната бележка от личния лекар; 

Във връзка с конкретното запитване относно подпомагането със . -�е.мейни. 
помощи на семействата с деца; засегнати от морбил» и медийно оiювестената 
информация, ·Че се :Касае за неимунизир(lНИ деца,. следва да, се има предвид, че 
Агенцията за социално подпомагане и територ1;1алните й структури не са компетентни 
да . събират информация за децата, .заболели от морбили. Дирекциите „Социално 
подпомагане" нямат и компетенции да извършват контрол на издадените служебни 
бележки за извършени задължителни·имунизации и профилактични прегледи на детето. 

· Ьт регионалните здравни инспекции в· страната или други здравни институции не са
посц,пвали данни за заболели деца, за да· може да се. извърши съ·ответната проверка.
Въпреки това, с цел· да бъде предоставена исканата информация по поставения въпрос,
е извършено проучване в дирекциите „Социално подпомагане" в _страната, при което е
установено следното:

Дирекциите на. територията: ·. на · обпастите . <:;офия:IJ)ад . и София-06.ца_ст не
разполагат с данни за деца, заболели от морби;щ�, поради ·което не може да се потвърди
дали за споменатите в медиите два случая са отпуснати месечнI;[ помощи по реда .1щ чл.
7 о:г зспд.

В iщрекциите на територията на област Благоевград са установени 23 случая на
деца, заболели от морбили, за които е отпусната месечна помощ по реда на чл. 7 отзспд (в Разлог и Яi<оруда). Децата са на възраст от един. месец ДО 11 години към
подаване на заявление-декларация,:га за отпускане на помощта. Извършената проверка е
установила, че за децата са приложени служебни бележrщ, издадени от личния лекар,
удостоверяващи, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи към,
момент.а на депозиране на заявления-декларациите за отпускане на месечната помощ са
извършени съгласно Имунизационния календар на· Република България и съобразцо
възрастта на всяко дете. 

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОНЦО 
ПОДI 
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МИНИСТЪР
НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

БИСЕР ПЕТКОВ
Министър на труда и социалната политика
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Народни представители :

ИВАН ЧЕНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

НОНА ЙОТОВА

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА





По отношение определянето на местата за прием във висшите училища по изкуство, 
Ви информирам, че те се определят с акт на Министерски съвет, по предложение на 
Министерството на образованието и науката. 

В изпълнение на Закона за народните читалища Министерството на културата 
ежегодно осигурява средства, предоставени на проектен принцип за подпомагане на 
тяхната дейност, включително за набавяне на нови информационни носители. За настоящата 
година са осигурени 2 милиона лева - с милион повече от предходната година, които са 
предвидени за набавяне на нови информационни източници в обществените библиотеки; 

На 14 февруари 2019г., на заседание на Управителния съвет на Национален фонд 
"Култура", е гласувана Индикативна програма за 2019 r. В нея са отразени параметрите и 
графикът, по който ще се проведат конкурсните програми през годината, както и 
описанието по сесии и модули за всеки планиран конкурс. През настоящата година ще 
бъдат обявени сесии в направленията: Мобилност, Културно наследство, Дебюти, Преводи, 
Критика, Публики, Социално ангажирани дейности, Творческо развитие. Към настоящия 
момент обявени са вече първите сесии за Мобилност, Културно наследство, Дебюти и 
Творческо развитие. 

По отношение на преводите, възможност за кандидатстване предоставя Национален 
фонд „Култура" със своята програма „Преводи". Възможности има и по линия на 
европейските програма, като информация за тях своевременно се предоставя в бюлетините 
на Бюро „Творческа Европа" и „Европа за гражданите". 

Със заповед от месец юли 2017 г. е формирана Междуведомствена работна група за 
изработване на проект на Национална стратегия за развитие на културата. Формулирани 
са четири тематични направления за работа. За разработването им са формирани 
подгрупи, които включват експерти от Министерство на културата и представители на 
творческите съюзи и неправителствения сектор в сферата на културата. 

В хода на работа са разгледани налични материали от минали години. Установена е 
липса на разработки в отделни сектори на културата, което наложи събиране на 
информация, анализ и създаване на изцяло нови текстове. Изготвени са актуализирани 
справки, които съдържат количествени и качествени показатели в отделните направления 
през последните няколко години. 

Към настоящия момент е изработен общ рамков документ, който съдържа в себе си 
анализ на средата. Изведени са приоритети, стратегически цели и пътища за постигането им. 
Заложени са принципите на финансиране, както и изискването за постоянен мониторинг и 
оценка на постигнатото. Предмет на Стратегията са всички области - културно наследство, 
изпълнителски изкуства, книга и библиотечно дело, аудиовизия и филмопроизводство, 
читалища, международни и регионални дейности, художествено образование, авторско 
право и сродните му права. Отделните области са изключително широки по своя обем и 
характер, което налага изготвянето на общ рамков документ, последван от отделни 
документи, третиращи тематиката на всяка една област поотделно. 

Разработеният документ подчертава ангажимента на правителството към сектора 
„Култура" и дава възможност за прилагане принципите за широко участие в управлението 
на културните процеси, което ще обедини вижданията и усилията на правителството, 
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В хода на работа са разгледани налични материали от минали години. Установена е 
липса на разработки в отделни сектори на културата, което наложи събиране на 
информация, анализ и създаване на изцяло нови текстове. Изготвени са актуализирани 
справки, които съдържат количествени и качествени показатели в отделните направления 
през последните няколко години. 

Към настоящия момент е изработен общ рамков документ, който съдържа в себе си 
анализ на средата. Изведени са приоритети, стратегически цели и пътища за постигането им. 
Заложени са принципите на финансиране, както и изискването за постоянен мониторинг и 
оценка на постигнатото. Предмет на Стратегията са всички области - културно наследство, 
изпълнителски изкуства, книга и библиотечно дело, аудиовизия и филмопроизводство, 
читалища, международни и регионални дейности, художествено образование, авторско 
право и сродните му права. Отделните области са изключително широки по своя обем и 
характер, което налага изготвянето на общ рамков документ, последван от отделни 
документи, третиращи тематиката на всяка една област поотделно. 

Разработеният документ подчертава ангажимента на правителството към сектора 
„Култура" и дава възможност за прилагане принципите за широко участие в управлението 
на културните процеси, което ще обедини вижданията и усилията на правителството, 

гражданското общество и всички заинтересованите страни в съвместна работа за 
постигане на обща визия на основата на споделени ценности. 

До края на настоящата седмица текстът на Проект на Стратегия за развитие на 
българската култура за периода 2019-2029 г. ще бъде публикуван и достъпен за обсъждане 
на сайта на Министерство на културата. 

С уважение 

БОИЛБАНОВ
Министър на културата
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Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

до 
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА 
ЗАМЕСТНИК МШШСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА 
И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

ВЪПРОС 
от ПЕТЪР ВИТ АНОВ - народен представител от ПГ „БСП за България" 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и 
чл. 95, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събра
ние внасям въпрос 

ОТНОСНО: ръководители на дипломатически мисии 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИIШСТЪР, 

Какъв процент са политическите назначения в последните 16 пред

ложения на МВнР за ръководители на дипломатически мисии? 

.?, 

ПЕТЪР ВИТАН� 
народен предста 

ПЕТЪР ВИТАНОВ
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- да владее най-малко два чужди езика, поне единият от които официален за
Организацията на обединените нации, или процедурен език, използван от Европейската 
комисия; 

- има компютърна грамотност;
- не страда от хронично психическо заболяване.

Вероятно, когато сте готвили въпроса си, сте имали предвид последните ни 
предложения за посланици и постоянни представители, които не са от състава на 
дипломатическата служба - това именно е законовият термин. 

Към 18 февруари 2019 г. ръководителите на задгранични представителства по чл. 
23, ал. 1 от ЗДСл (посланици и постоянни представители), към които се отнасят новите 
предложения, съотношението на тези, които не са от състава на службата, спрямо колегите 
им, които са от кариерата, е 18%. С новите предложения това съотношение не се променя. 

В заключение, бих искала да подчертая, че назначаването на посланици е сложен 
процес, в който се изисква съгласието на повече от една държавна институция, които 
споделят отговорността за тях. Конкретните предложения, за които се отнася въпросът Ви, 
са в резултат на съгласувателна процедура между Президента на Републиката и 
изпълнителната власт, 1<0ято продължи повече от половин година. За завъртването и
неминуемо бяха необходими компромиси, но не и такива със законовите изисквания за 
заемането на тези отrоnорни тюзиции. Номинирането на външни за системата хора е 
възможност, която законодателя.т е създал, за да могат да се търсят специфични 
външнополитически профили и компетенции и тази практика не е изключение в 
дипломатическите служби на много други държави. 

С уважение, 

�

София 1113, ул. ,,Александър Жендов" 2, 
тел. +359 (2) 948 2999, факс: +359 (2) 971 2413 
WWW.MFA.BG 

Стр. 2 от 2 

Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА 
ЗАМЕСТНИК МШШСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА 
И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
Заместник министър-председател по правосъдната

реформа и министър на външните работи
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ГЕОРГИ СТОИЛОВ

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ










