
ПРОЕКТЪТ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ВИЗИЯ ЗА СЕМЕЙНА 
ПОЛИТИКА

СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА 
НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 –

2014 г.

Проект “Визия за семейна политика в 
подкрепа на децата и семействата в 

България”  



Цели на проекта

 Разработване и възприемане от страна на
държавата на самостоятелно обособена
семейна политика с ясни цели, мерки и
дейности и възприемане на семейно
ориентиран подход във всички области,
засягащи детското благосъстояние;



 Повишаване на приноса на НПО и обществото към
формулирането на политики и процесите на вземане
на решения на местно, регионално и национално ниво

Роля на партньорите:

 Сдружение “Дете и пространство”

 Национална мрежа за децата

 Институт за изследване на населението и човека – БАН

 Общество/медии

 Институции



Дейности
 Изследване на нагласите и очакванията относно

ефективността на действащата семейна
политика;

 Преглед и анализ на законодателството и
практиките в България и Европа и изготвяне на
препоръки;

 Провеждане на консултативен процес за
изготвяне на семейна политика в България;

 Застъпничество и публичност.



ПРОУЧВАНЕ „НАГЛАСИ КЪМ 
СЕМЕЙНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ“

ЕКИП НА ПРОУЧВАНЕТО: 

ДОЦ. Д-Р ТАТЯНА КОЦЕВА, ДОЦ.Д-Р ЕЛИЦА ДИМИТРОВА, АС. СТАНИСЛАВА 
НИКОЛОВА-МОРАЛИЙСКА, ЕКСПЕРТ КАЛИНА ИЛИЕВА

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН



Методи на изследването
 Проучването е основано на качествени методи – фокус-групи с

родители и дълбочинни интервюта с експерти, реализирани в

периода февруари-август 2015 г.

 Проведени са 8 групови дискусии с общо 63 участника.

 Място на провеждане на фокус групите: София (3 фокус групи с
общо 28 участници), Перник (1 група с 5 участнички), Русе (1 група с
8 участници), Търговище (1 група с 10 участници), Димитровград (1
група с 5 участници) и Бяла Слатина (1 група със 7 участнички).

 Участниците са родители с 1-2 деца, многодетни родители, родители
на деца с увреждания, самотно отглеждащи децата си родители,
родители от ромската общност.

 На участниците във фокус групите допълнително са раздадени
анкетни карти, включващи въпроси по дискутираните теми.

 Проведени са също така полу-структурирани дълбочинни
интервюта с 16 експерти в областта на социалната и семейната
политика.



Организация на изследването

 Организирането и провеждането на фокус групите в
София бе извършено от агенция за социални,
политически и маркетингови проучвания „Сова-Харис“.

 В другите градове груповите дискусии бяха
осъществени с активната помощ на следните
неправителствени организации – членове на НМД: СНЦ

„Еквилибриум“ Русе, „Клуб на нестопанските
организации“ Търговище, „Първи юни“ Бяла Слатина,
„Подари усмивка“ Димитровград и „П.У.Л.С.“ Перник.



Основни теми – предмет на груповите 
дискусии и експертните интервюта

1. Платеното майчинство

2. Детските надбавки

3. Данъчни преференции – семейно-подоходното 
облагане

4. Услугите за деца и семейства – детски заведения, 
училище, здравеопазване

5. Оценка на  ефективността на действащата

социална/семейна политика 

6. Насоки за промяна, предложения, препоръки.



Темата за платеното майчинство



 Основни критики: най-вече към ниското заплащане по време на
втората година.

 Притеснения най-вече сред високообразованите родители с добра
професионална реализация, че дългият период на майчинство води
до деквалификация на жената.

 Право на избор дали майката да остане и втората година вкъщи, за
да отглежда детето си.

 Този избор обаче е ограничен от недостига на ясли и детски
градини.

„Всеки трябва да може да направи избор. Има семейства, които могат
да си позволят някой да им помага, някой да гледа децата. На тези,
които нямат наистина (избор) кой да им помага, майката трябва да си
остане в къщи, дори и да пусне детето на ясла. Говорихме вече - всеки,
който е гледал малки деца, знае, че първата година в яслата, си я
изкарваме в къщи.“ (Участничка, ФГ – Димитровград)

Темата за платеното майчинство



Темата за детските надбавки 
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 Всеобщо е мнението на интервюираните родители, че детските
надбавки са неефективни, защото са малки („мизерни“, „отиват за
джобни“) и не подобряват чувствително материалното положение на
бедните семейства.

 Родителите единодушно споделят мнението, че доходният тест създава
проблеми от гледна точка на деклариране на истинските доходи,
надскачане на границата от 350 лв. с неголеми суми, което създава
условия за неправомерното им получаване от една част семейства и
лишаването на друга част от семействата от тези надбавки.

„…трябва да има подкрепа от държавата и хайде, ако не е за
абсолютно всички деца, поне тоя праг за детските да се вдигне малко
повече, защото накрая излиза, че едни хора със средна работна заплата
не могат да вземат детски надбавки, ако и двамата родители
работят.“ (Участничка, ФГ-Русе)

Темата за детските надбавки 



Семейни надбавки според броя на децата



Темата за семейно-подоходното облагане



 Темата за семейно-подоходното облагане не среща голям отзвук в груповите
дискусии, тъй като голяма част от родителите не са запознати с нейната
същност и изразяват предпочитания за директна финансова подкрепа.

 Семейно-подоходното облагане се ползва с подкрепа сред по-високо
образованите респонденти, тези със стабилна работа, сред лицата, които имат
партньор, т.е. имат нормална семейна среда и подкрепа от страна на другия
партньор, а също така и сред родители, чиито деца са по-големи.

 „Данъчното облагане също би могло да бъде развито, като естествено, че ще
има хора, които няма да попадат в тази група за данъчно облагане, но когато
хората знаят, че данъчното облагане, ще им помага, т.е. те ще имат повече
доходи, те ще бъдат амбицирани да си търсят работа, защото ще знаят, че
ще имат доходи, които някой отчита някъде, че тези хора работят, че
правят всичко възможно да се грижат за децата си и ето, държавата или
който и ще да е там оценява моите усилия аз да се трудя, и възнаграждава
това по някакъв начин с това данъчно облагане. Но на първо място си мисля,
че стои възможност да се промени първо политиката за това да бъде
осигурена работа за родителите.“ (Участничка, ФГ- София)

Темата за семейно-подоходното облагане



Темата за услугите за деца и семейства 



Темата за услугите за деца и семейства 



 По време на груповите дискусии родителите изразяват
недоволство от недостатъчния брой услуги за грижи за децата,

недостъпността им за една част от родителите, липсата на
качествени услуги в образованието и здравеопазването, което
натоварва семейния бюджет с непосилно високи разходи за
допълнителни уроци, извънкласни занимания, спорт и
здравни услуги за децата.

„Няма промяна в нагласата на педагогическия персонал в
детските градини. Никаква разлика не намирам от преди
двайсет години. Така както мен са ме възпитавали, нали. По
макаренковския начин – яж бързо, лягай така, ти си виновен, ти
си се напикал, ще те върна в първа група. Така, така… Аз не
виждам никаква промяна и при моята дъщеря, която е втора
група“. (Участничка, ФГ-Русе)

Темата за услугите за деца и семейства 



Темата за услугите за деца и семейства 



Темата за ефективността на действащата 
социална/семейна политика



 Силно критична нагласа към ефективността на сега
действащата семейна политика в страната.

 Родителите обвързват ефективността на социалната
политика с развитие на икономиката и наличието на
повече работни места:

„Първо трябва да имат някаква визия за постоянство,
защото несигурността, в която живеем, на работа, на
доходи е една от причините (хората) да се страхуват да

имат повече деца“ (Участничка, ФГ-Русе)

Темата за ефективността на действащата 
социална/семейна политика



Изводи и препоръки

 Основен проблем на родителите в по-малките градове –
липсата на работа и сигурни доходи;

 Основен проблем на родителите в столицата/големия град –
ниски доходи, липсата на детски заведения и качествена
детска грижа, претовареността и липсата на време от страна
на родителите.



Предложения от страна на родителите, 
участвали във фокус групите:

 Гъвкаво работно време за родителите с малки деца;

 Родителски и съседски кооперативи като
алтернативна форма на грижи за децата;

 Родителите на деца с увреждания сами да избират
социалните услуги; почасови услуги за деца с
увреждания през лятото или в определени часове,
когато майката е на работа/заета;

 Безплатни учебници и помагала, особено за деца на
самотни родители;



 Безплатни лекарства за малките деца,
безплатен обяд в училище;

 По-добри занимални за деца 1-4 клас;
 Повече пари за образование, а не училището да

иска пари от родителите за ремонти;
 Повече пари за извънкласни дейности, които

натоварват семейния бюджет; повече басейни и
спортни площадки;

 Безплатен транспорт за учениците;
 Поемане на част от разходите за бита за най-

бедните и многодетните семейства (енергийни
разходи, помощи в натура и пр.).


