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ПРОТОКОЛ  

ОТ 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА 

КОМИСИЯ ПО ДОХОДИ И ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ 

КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

30.06.2017 г./петък/, 10.00 часа 

Министерство на труда и социалната политика, зала Мраморна 

 

 

Присъствали: Теменужка Златанова – МТСП 

Росица Колева - МТСП 

Стойчо Симов – АИКБ 

Олга Чугунска – БТПП 

Румяна Георгиева - КРИБ 

Стефка Шевкенова – ССИ 

Ася Гонева -  КНСБ 

Михаела Тодорова – КНСБ 

Ваня Григорова – КТ „Подкрепа“ 

Росица Кратунова – КТ „Подкрепа“ 

 

Отсъствали: Представители на МФ 

Представители на БСК 

На заседанието 

присътва и: 

Георги Гьоков – народен представител от ПГ на БСП- За  

България – вносители на законопроекта по точката от дневния 

ред. 

 

Съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на съветите за тристранно сътрудничество е  налице необходимия 

кворум /на заседанието присъстват представители на всяка от страните/ и  то се 

счита за редовно. 

Дневен ред: 1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

семейните помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия 

Нинова и група народни представители 

  

Теменужка Златанова – МТСП-за председател на Комисията 

Обяви дневния ред и даде думата на г-н Георги Гьоков – народен 

представител да представи законопроекта. 

 

Георги Гьоков – Позовавайки се на негативните тенденции 

наблюдавани в статистическите данни е налице висок дял на 

лицата в риск от бедност и социално изключване, което засяга 

осигуряването на нормални условия за отглеждане и живот на 

децата. Висок дял на децата, които се отглеждат  в ниска 

социално-културна среда, нямат възможност за покупка на 

учебници, пособия и книги; здравословен хранителен режим;  с 
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завишен риск от  отпадане от образователната система. 

През учебната 2015-2016 г. над 6 хиляди деца от 1 до 4-ти клас 

са отпаднали от образователната система, и тази група деца са от 

семейства с ниски доходи, под 400 лв. на член от семейството. 

Тези тревожни тенденции обуславят направеното в 

законопроекта предложение да се разшири обхвата на 

отпусканата еднократна парична помощ в началото на всяка 

учебна година освен за учениците от 1-ви клас и за децата до 4-

ти клас. Считаме, че са необходими действия и мерки на 

държавата за подпомагане на деца от семействата с ниски 

доходи и осигуряване на поне минимални условия за посещаване 

на училище 

Финансовият ресурс от 30 млн. лв. за общо около 120 хиляди 

деца допълнително при разширяване на обхвата на мярката, 

необходим за нейното реализиране при държавен бюджет общо  

около 35 млрд. лв., няма да окаже съществено влияние върху 

бюджета, още повече, че по отчетни данни в него са формирани 

и излишъци.  

Във връзка с направените коментари, допълни още че: 

- Няма доказателства дали отпусната парична помощ дали 

отива точно за това; 

- Разширяването на обхвата на помощта за децата до 4-ти 

клас е съобразено  че това е степента на основното 

образование, и че първите четири години на училищна 

подготовка са от значение за училищните и 

образователни навици, и формиране на грамотност у 

децата; 

- По отношение на възможностите на бюджета практически 

предложената мярка ще се реализира през учебната 

2018/2019 г. което няма да се отрази негативно за 

бюджета, още повече че това плащане се замразява като 

размер 

- независимо от изразените позиции, в посока на не 

подкрепа това предложение ще бъде  предлагане и в 

бъдеще в различни обхвати на тази тема 

- МТСП би могло да направи сериозен анализ на всички 

социални помощи за ефективността на мерките и тогава 

ще се съобразим с това. 

  

Становища и позиции на организациите: 

 

Позицията на МТСП беше представена от Теменужка Златанова 

– МТСП  не подкрепя внесения за обсъждане законопроект за 

изм. и доп. на ЗСПД, с аргументи отразени в становище на 

министъра на труда и социалната политика до председателя на 

КТСДП към НС по него./приложение към протокола/ 

 

 На организациите на работодателите: 
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Румяна Георгиева – КРИБ – Не подкрепят като философия 

законопроекта.   Добра е идеята на предложената мярка, но  няма 

яснота от това,  което е представено защо помощта да се дава за 

децата до 4-ти клас. Как се обвързват тези пари с присъствието 

на децата в училище.  Нужно е да се намерят   подходи, които да 

ги задържат и да останат в училище, няма обратна връзка и 

сигурност, даването на тази парични помощи ще задържи ли 

децата в образователната система. Трябва да се работи в тази 

посока. Не можем да преценим колко и какъв ще е ефектът 

върху бюджета с тази мярка. 

 

 Стефка Шевкенова – ССИ – Подкрепят предложението. Това е 

крачка към преодоляване на бедността. Подкрепят идеята за 

анализ за потребностите на децата от тази група. 

 

 Стойчо Симов – АИКБ – За решаването на някои проблеми той  

има своето място. За изборът помощта да се дава на децата до 4-

ти клас – това е периодът в който децата се възпитават в 

ученолюбие, повишаване на знанията, грамотност. ЕС в свои 

изследвания и препоръки за борбата с бедността акцентира, че 

една от причините за риск от бедност е функционалната 

грамотност,  борбата с която следва да намира израз и  чрез 

средствата които може да се планират за нейното подобряване. 

Държавата трябва да промени своя подход, като се потърси 

чисто социалния момент в съвкупност с демографските 

проблеми, общата потребност от грамотност и образователно 

равнище. За реализирането на този законопроект няма основание 

за преразглеждане на бюджета – съществуват източници в него 

които могат да бъдат преразгледани за обезпечаване на мярката. 

Без оценка на въздействието не може да се постига увеличение 

на помощта. Поради изложените съображения се въздържат на 

този етап о 

 Олга Чугунска – БТПП –  

Предложенията в законопроекта  поставят в неравнопоставеност 

учениците.  Има нужда от анализ за обвързаността на средствата 

и образователното равнище на тези деца. Средствата не са 

предвидени в бюджета.  

Въздържат се от подкрепа на законопроекта. 

  

 На организациите на работниците и служителите 

  

Ася Гонева  – КНСБ – Идеята е добра, но няма аргументирана 

обосновка и анализ от нейното въздействие. Не става ясно защо 

мярката обхваща деца до 4-ки клас, защо не са напр. до 5-ти 

клас. Досега няма извършен анализ от АСП за ефектите от 

социалните помощи, какво искаме и какво ще се постигне при 

разширяването на обхвата им. Липсват доказателства и 
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аргументи, че тези средства се използват рационално. 

Има позитивен заряд в проекта, но не сме убедени, че това е 

правилния подход. Необходимо е да се работи по много 

политики и това, което се предвижда за децата да стига до тях 

във вида, в който се планират и отпускат. 

КНСБ с е въздържа от подкрепа на законопроекта. 

 Ваня Григорова – КТ „Подкрепа“ – Напълно подкрепят 

законопроекта. Трябва да има помощи за тези деца. Децата в 

тази възрастова група имат различни потребности, за които 

трябва да има  направен анализ. Добре е да се разшири обхвата 

на помощта или да се конкретизират   необходимите мерки  

съобразно потребностите за подпомагане на малките ученици. 

Финансовият ресурс от 30 млн. лв. за изпълнение на мярката не 

са непосилни от гледна точка на бюджетните средства да се 

осигурят помощи за деца от по-бедни, рискови семейства. 

 

Решение: 

 

Комисията не постигна консенсус по проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за 

деца № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група 

народни представители и предлага да се обсъди в  

Националния съвет за тристранно сътрудничество 

 

 

 

За МТСП:   

 

За АИКБ:  

 

За БТПП: 

 

ЗА КРИБ: 

 

За ССИ:  

 

За КНСБ:  

 

ЗА КТ „Подкрепа“ 

 

 

 

 

 

 







 
 
разпределението на доходите като цяло в обществото – най-богатите 20% от населението имат 7,1 пъти 
по-високи доходи от най-бедните 20%, което неминуемо се отразява и върху децата. 
 
В тази връзка, Национална мрежа за децата отправя конкретно предложение за разширяване на 
обхвата на децата и семействата, които биха имали възможността да се ползват от предложената 
промяна, с обхващане на децата в задължителна предучилищна възраст. Задължителното образование 
започва преди постъпването в първи клас и предучилищното образование е не по-малко част от 
образователната система от училищното образование. Включването на децата в задължителна 
предучилищна подготовка е основен елемент от подготовката за първи клас и е предпоставка за по-
доброто им справяне в училище, както и намалява риска от ранното отпадане от училище. Редица 
изследвания показват, че инвестирането в ранното детско развитие има значителна обществена 
възвращаемост, в сравнение с инвестициите в повечето други сектори. Това разбиране е изразено и от 
Европейския съюз чрез Препоръката на Комисията от 2013 г. „Инвестициите в децата — изход от 
порочния кръг на неравностойното положение“.2 Липсата на адекватна подкрепа към родителите и 
семействата на децата в ранна възраст е свързана с понижени образователни и здравни показатели, 
повишен риск от поведенчески и емоционални проблеми, използване на забранени вещества, 
криминални прояви и други предизвикателства, всяко от които води до сериозни последици и разходи 
за цялото общество.  
 
Предвид ситуацията, е важно най-нуждаещите се семейства да бъдат подкрепени с целева помощ при 
записване на детето в детска градина. Национална мрежа за децата подкрепя изразеният наскоро 
ангажимент от страна на Министерство на образованието и науката за осигуряване на безплатен 
достъп до детските градини за всички деца, но таксите за детските градини не са единствената 
финансова бариера за някои семейства, което води до ограничен достъп и обхват на децата от уязвими 
групи.  
 
Наблюденията от практиката на организациите-членове на Мрежата показват, че към този момент не 
може да се говори за истинско взаимодействие между държавните институции и органи от различни 
сектори, което (системно) адресира преждевременното напускане на училището.  
 
Организациите-членове на Мрежата споделят и виждането за необходимостта от въвеждането на 
интегриран подход между различните секторни политики за разрешаване на проблемите с детската 
бедност, и в частност превенция на отпадането от училище. Преодоляването на системното и трайно 
социално изключване на децата не може да бъде реализирано без структурни промени в публичните 
услуги като образование, здравеопазване и др., и обвързването на социалните помощи със социалната 
работа, основана на индивидуален подход и комплексна оценка на нуждата от подкрепа. Подкрепата 
към семейството следва да се осъществява не само след преценка на доходите на родителите, но и на 
другите фактори, които определят възможността на родителите да се грижат за децата си.      
  
В тази връзка, бихме искали да изразим притесненията си, че без предприемането на промени, които да 
адресират системният регрес на системата за закрила на детето, обвързването на социалното 
подпомагане със социална работа и подобряване междуинституционалното взаимодействие между  
 

                                                   
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0112&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0112&from=EN


 
 
институциите, увеличението на подкрепата за децата до IV клас може да се превърне отново в „мярка на 
парче“, която няма да промени съществено средата, в която живее детето.  
 
     
Национална мрежа за децата е обединение на 144 граждански организации, работещи с и за деца и 
семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част 
от ключовите принципи, които ни обединяват. Мрежата работи в четири основни области – 
Образование, Здравеопазване, Семейство и Правосъдие. Само през 2016 г. организациите членове на 
Национална мрежа за децата са подкрепили с работата си 79 044 деца и 36 577 семейства. 8 262 
специалисти, работещи с деца и семейства в цяла България, са били подкрепени от организациите в 
НМД чрез обучения, консултации и съвместни дейности – това са социални работници, психолози, 
учители, съдии, пробационни служители, библиотекари, полицаи и много други. 
 
 
3 юли 2017 г. 
 
Национална мрежа за децата      

http://nmd.bg/

