СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ
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ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ПП ГЕРБ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ДПС
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ПАРТИЯ АТАКА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТНОСНО: Проектозакон за държавния бюджет и ЗБДОО за 2013 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,
Ние, от Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" (СНБМ), нееднократно изразихме
нашето несъгласие, тревога и протест срещу неактуализиране размера на обезщетението
за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст. Невъзможно е да се отглежда дете с
240 лв. и 30 или 70 лв. увеличение наистина са от значение за българските майки.
Невероятно е, че дотолкова сте се отдалечили от реалния живот и навсякъде Ви се
привиждат конспирации на опозицията. Да, някои партии открито заеха позицията на
протестиращите. Напомняме, че и вие направихте същото през 2008 г., когато ГЕРБ дори
не беше парламентарно представена партия и г-жа Фандъкова дойде в огледалната зала
на Народното събрание от името на г-н Бойко Борисов да подкрепи искането на СНБМ за
410 дни високоплатено майчинство.
Организираният на 22 октомври 2012 г. национален протест на майките беше по
инициатива на обикновени жени от цялата страна, нечленуващи в родителски
организации. Ще цитираме и официалното становище на Сдружението, което беше
публикувано на интернет-страницата ни и изпратено като съобщение до медиите още
преди провеждането му:
"Позиция на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки", във връзка с националния
протест, организиран на 22 октомври, от група майки, в социалните мрежи:
СНБМ не е организатор или съорганизатор на националния протест, организиран на
22 октомври, от група майки в социалните мрежи. Сдружението подкрепя част от
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разпространените в интернет искания, които съвпадат с вижданията му по следните
въпроси:
1. Обезщетение за отглеждане на дете през втората година, равно на МРЗ;
2. При липсата на семейно подоходно облагане да бъдат изплащани детски надбавки
за всички деца;
3. Във връзка с подобряването на условията в яслите и детските градини да
се открият нови детски заведения, които да осигурят достатъчно места за всички деца, при
спазване на нормативно установената численост в групите.
Позицията на СНБМ е заявявана многократно, официално, още от неговото създаване
през 2006 г.
Призоваваме всички свои членове и симпатизанти при възможност и желание да се
включат в протестите по места, само ако те са организирани съгласно законовите
разпоредби и без да нарушават действащата нормативна уредба по опазване на
обществения ред.
Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" се разграничава от всякакви политически
партии и движения, които могат да вземат участие в протеста".
Замразяването размера на обезщетението за отглеждане на дете през втората година
е необяснимо не само за майките, но и за голяма част от обществото. За
неоснователността на аргументите Ви може да се съди и от това, че те се променят
непрекъснато. Последното предложение да се отделят 30 милиона лева за детски градини
не само още е в сферата на пожеланията, но доказва, че средства всъщност има. За всеки
здравомислещ човек е ясно, че и това няма как да реши проблема, тъй като тази сума
означава места за максимум 2000 деца в детски заведения, при това след няколко години,
като недостигът само за София е около 15 хиляди. Буквално заплахите към родителите,
изказани
от
Ваш
представител,
в
национален
ефир
http://bnt.bg/bg/news/view/88460/protest_sreshtu_razmera_na_majc … stvoto_i_detskite,
че
нашите деца ще останат необразовани, ако вдигнете обезщетението за отглеждане на дете
през втората година, са не само несъстоятелни и неуместни, но и изключително обидни.
От Информация за изпълнението на Консолидирания бюджет на държавното
обществено осигуряване към м. септември 2012 г. на НОИ се вижда, че е реализирана 24,0
млн. лв. (7,7 на сто) икономия спрямо плана към м. септември. При катастрофално
намаляващата раждаемост, съответно намаляващ общ размер на обезщетенията, средства
за увеличение има и то само от реализираната икономия.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,
Надяваме се, че здравият разум ще надделее и няма да оставите горецитираното
обезщетение с 1 лв. по-малко от определената с ПМС №252 от 12 октомври 2012 г. линия
на бедност на човек през 2013 г. Оставаме на разположение за диалог по въпросите,
свързани с децата и техните родители.
С уважение,
Саня КонакчиеваЗам.-председател на УС на СНБМ
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