
   А С О Ц И А Ц И Я    Р О Д И Т Е Л И 

ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ДО Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  
ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
ДО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  
ДО МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  
ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

СТАНОВИЩЕ 
на Асоциация РОДИТЕЛИ 

относно мерки за обезщетение за родители, които по време на извънредното 
положение, не получават доходи и обезщетения 

Уважаема г-жо Караянчева,  
Уважаема г-жо Александрова, 
Уважаеми дами и господа Народни представители,  
Уважаеми господин Министър-председател, 
Уважаеми дами и господа Министри,  
Уважаема г-жо Николова, 

Асоциация Родители приветства предприетите стъпки за отпускане на помощ на 
родители на деца до 12-годишна възраст, чиято работа  не предполага 
дистанционното й организиране и които са изчерпали платения си отпуск, както и 
най-малко 20 дни от неплатния. Намираме тези действия на Министерството на 
труда и социалната политика за правилни, навременни и насочени към най-
уязвимите групи родители.  

Смятаме обаче също, че мярката е разработена с редица ограничения, които не 
обхващат пълния кръг от нуждаещи се родители и е необходимо тя да бъде 
прецизирана и разширена. 

Присъединяваме се към предложенията на адвокатско дружество „ДИМИТРОВА И 
ХАДЖИЕВА“, БУЛСТАТ 177353170, направени на 14.04.2020 г., а именно: 
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   А С О Ц И А Ц И Я    Р О Д И Т Е Л И 

1. Да се разшири кръгът на лицата, които имат право на помощ, като към тях бъдат 
включени  

• самоосигуряващите се лица, които не могат да упражняват занятието си поради 
ограниченията на извънредната ситуация 

• осигурени лица, които не могат да започнат работа поради ограниченията на 
извънредната ситуация 

• осигурени лица, чиито доходи са намалели чувствително поради ограниченията на 
извънредната ситуация 

2. Да се облекчат условията за получаване на помощта чез посочване на доходен 
критерий независимо от източниците на доходите, тъй като нуждите на децата 
следва да се посрещат без разлика от къде идват доходите. 

3. Да се предвиди периодичен характер на обезщетението вместо еднократна 
помощ, тъй като няма яснота в какъв срок семействата с деца ще останат в това 
състояние. 

4. Да се въведе пропорционално увеличение на размера на обезщетението в 
зависимост от броя на децата в семейството, тъй като нуждите на семействата са в 
пряка зависимост от броя на децата в тях.  Семейните помощи за деца би следвало 
да са част от сумата за прилагане на дохдния критерий и не би следвало да са 
аргумент за уеднаквяване на обезщетението за семействата с едно, две, три или 
повече деца. 

5. Да се ускорят сроковете за одобрение на кандидатите и да се улесни подаването на 
документите по електронен път. 

Смятаме също, че следва да се обмислят възможностите за изплащане на 
обезщетение за сметка на бюджетите, предложени в писмото от 04.04.2020 г. 

Разчитаме на Вашата загриженост за семействата с деца в България и се надяваме, 
че ще вземете под внимание предложенията и аргументите ни. 

С уважение 
Яна Алексиева 
Изпълнителен директор 
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