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Д О П Ъ Л Н Е Н И Е
            към становище и предложение 

 за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Уважаема г-жо Караянчева, 
Уважаема г-жо Александрова
Уважаеми Народни представители,
Уважаеми Министри, 
Уважаеми Министър-председател,
Уважаема г-жо Николова, 

Изненадани и благодарни сме за бързата реакция  по предложението ни, касаещо
предприемането на незабавни и своевременни мерки в подкрепа на родители,  отглеждащи
своите деца,  считано от  13.03.2020 г.,  когато със Заповед  № 01-124  на министъра на
здравеопазването се затвориха детските ясли, градини и училища, без да получат през
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това  време  каквито  и  да  е  доходи,  респективно  получаващи  доходи  в  размер,
недостатъчен да покрие екзистенциални нужди. За да не се преповтаряме, прилагаме към
настоящото допълнение предложението ни от 04.04.2020 г.  (Приложение № 1). 

Към  настоящия  момент  от  сайта  на  МТСП  и  от  медийните  изявления  по  повод
помощта,  която  ще  бъде  отпускана  от  следващата  седмица  чрез  Агенция  за  социално
подпомагане е  ясно,  че  помощта ще бъде  еднократна в размер на 375 лева и  ще бъде
отпускана  единствено  на  родители,  в  това  число  самотни  родители,  които  са  в
трудовоправни отношения и които:

• имат деца до 12-годишна възраст, които преди 13 март 2020 г. са посещавали детска
градина и училище; 

• са осигурявани през последните шест месеца;
• работата  на  родителите/самотният  родител  не  предполага  дистанционното  й

организиране;
• изчерпали са платения си отпуск;
• към деня на кандидатстване за помощта самотният родител да е използвал най-малко

20 дни неплатен отпуск, а при двама родители -  и двамата родители да са използвали
най-малко 20 дни неплатен отпуск, а в случаите, при които само единият е в неплатен
отпуск, изискване е другият да не получава майчинство, обезщетение за безработица
или временна нетрудоспособност (с изключения на пенсия за инвалидност);

• месечният доход на поне един член от семейството не е по-висок от 610 лв., когато
детето има двама родители или 1 220 лв., когато детето (едно дете) има само един
родител (самотни родители);

• родителите/самотният родител да няма други доходи от наем, услуги, допълнителен
трудов договор;

• не получават помощи по Закона за социалното подпомагане; 
• не получават средства от програмата 60/40;

 Министър Сачева заяви, че мярката е  в подкрепа на работещите майки и бащи,
както  и  за  тези,  които  гледат  децата  си  и  в  момента  нямат  възможност  да  други
получават средства.

Считаме реакцията на Министерство на труда и социалната политика за правилна и
необходима. Смятаме обаче също, че същата следва да бъде преразгледана и променена както
следва:

I.     Към  настоящия момент     не  е  публикуван  акт,  указващ реда  и  сроковете  за
отпускане на помощта. Считаме, че следва в предстоящия акт да бъде премислено и
детайлизирано решение по следните въпроси:

1. Могат ли родители на деца до 12-годишна възраст да кандидатстват, ако децата
им преди 13 март 2020 г. са посещавали детски ясли? В сайта на МТСП е посочено, че
децата следва да са посещавали градини и училища, но не и ясли.

2.   Могат  ли  родители  на  деца  до  12-годишна  възраст  да  кандидатстват,  ако
децата им преди 13 март 2020 г. не са посещавали детски ясли или градини, защото не е
имало свободни места в тези заведения?  Преди извънредното положение тези родители
са  се  справяли,  като  са  разчитали  грижи  за  децата  им  срещу  заплащане  да  полагат
детегледачи, докато родителите упражняват трудова дейност. След 13.03.2020 г. обаче

                                           



тези  родители,  които  са  в  неплатен  отпуск  и  са  в  описаната ситуация  са  реално  без
никакви доходи и са извън кръга на лицата, имащи право на помощта. 
За кои осигурителни рискове следва да са осигурявани лицата, имащи право на помощта?

3. Към кой момент ще се прилага доходният критерий?
4. За всички помощи, отпускани по Закона за социалното подпомагане (ЗСП) ли

се отнася ограничението за получаване на помощта по мярката, обявена на 11.04.2020
г.? Например, лице, получило еднократна годишна помощ за инцидентно възникнали здравни,
образователни,  комунално-битови  и  други  жизненоважни  потребности  ще  бъде  ли
изключено от правото на помощ по време на извънредното положение?  Лица,  получили
например еднократна поmощ по ЗСП изключени ли са от помощта, обявена преди 3 дни?

II. O  тделно от горното, необходимо е мярката да бъде премислена и продължена в
други параметри, както следва: 

Считаме реакцията на Министерство на труда и социалната политика за правилна и
необходима. Смятаме обаче също, че същата следва да бъде преразгледана и променена както
следва:

1. Разширяване на кръга правоимащи субекти.

Към настоящия момент право на помощ имат единствено лица с действащи трудови
правоотношения,  които  ползват  неплатен  отпуск  и  отговарят  на  посочените  по-горе
критерии. Не са включени следните категории лица:

• самоосигуряващи се лица, които също са осигурени в последните 6 месеца, реално
попадат отглеждат децата си без доходи, но не са в неплатен отпуск доколкото са СОЛ
и причината за това е, че не могат да работят заради нужната грижа за своите деца
(например  фризьори,  архитекти,  козметици,  адвокати,  медицински  специалисти,
инженери и др. лица, упражняващи свободни професии, съдружници в дружества и т.н

• осигурени лица, които не получават майчинство,  обезщетение за безработица или
временна неработоспособност, но нямат и действащи трудови правоотношения  –
така  например,  родител,  който  е  бил  безработен,  но  по  време  на  извънредното
положение  обезщетението  за  безработица  е  изчерпано,  а  той  не  може  да  започне
работа поради нуждата да се грижи за децата си, но и заради трудната ситуация по
откриване на нови работни места към настоящия момент; 

• осигурени лица,  които не получават майчинство,  обезщетение за безработица или
временна неработоспособност, имат и действащи трудови правоотношения, работят,
но голяма част от възнаграждението им е използвана за покриване на възнаграждание
за  детегледач,  задължения за  комунални услуги  (ток,  вода,  отопление,  интернет)  и
заплащане на кредити и отбелязват недостиг на средствата от заплата за покриване на
посочените нужди; 

• семейства,  в  които  един  от  членовете  на  семейството  е  в  неплатен  отпуск,  а
другият  получава  обезщетение  за  безработица  или  за  временна
неработоспособност,  но  тези  обезщетения  са  в  нисък  размер,  за  кратък  срок  и
средствата  от  тези  обезщетения  са  крайно  недостатъчни  да  покрият  елементарни
семейни нужди; 

2. Облекчаване на условията за получаване на обезщетението/помощта.

Считаме, че с оглед посоченото по-горе редът за отпускане на помощта следва да бъде
облекчен, като се смекчат условията за получаването й, след като се изключат посочените

                                           



критерии за ограничаване на кръга субекти. Правилен би бил подходът да се посочи доходен
общ  критерий  за  родителите/самотния  родител,  които  ако  получават  месечен  доход  под
определения размер, биха могли да се възползват от помощта, независимо от източниците на
доходите. Тоест, ако двама родители имат доходи над 1 200 лв. нямат право на помощ, но
тези, получаващи доход под тази сума, могат да се включат в програмата.  Отпадането на
условието за получаване на помощта от родители, които не следва да получават обезщетения
за майчинство, временна неработоспособност или безработица, с добавяне на общ доходен
критерий ще даде възможност на повече семейства да се включат в програмата, а по този
начин  да  се  намали  броят  на  безработните  в  страната.  Ако  програмата,  така  както  е
предвидена в момента, се окаже неприложима за голяма част от гражданите, същите, които са
в неплатен отпуск например, ще предпочетат да бъдат съкратени и да получават обезщетение
за безработица, което ще увеличи безработицата у нас, но и ще утежни финансовата тежест
на държавата, доколкото в този случай би се дължало обезщетение за безработица в пъти по-
големи размери от претендираната с настоящото и предходното предложение еднократна или
месечна помощ/обезщетение. 

3. Предвиждане на периодично обезщетение вместо еднократна помощ или като
продължение на еднократната помощ.

Поддържаме  предложението  си  (Приложение  №  1)  за  изплащане  на  периодична
помощ (обезщетение) вместо еднократна такава. Задълженията, които имат семейства не са
еднократни, а са периодични – ток, вода, интернет, храна, заем, наем. Изплащайки помощ в
размер на 375 лв. еднократно, държавата ще подкрепи тези родители, но това е временно
решение.  След  изчерпване  на  тези  отпуснати  средства,  родителите,  които  са  в  неплатен
отпуск,  отново  ще  останат  без  средства  за  препитание  и  вероятно  ще  предпочетат
безработицата пред глада на своите деца. 

4. Предвиждане на по-голям размер обезщетение/помощ за родителите на повече
от 1 дете.

В изявленията си министър Сачева посочи, че същите вероятно получават помощ за
многодетни семейства, поради което в актуалната мярка не е предвидена помощ в по-голям
размер за тези родители, които имат повече от 1 дете. Вероятно министърът визира помощите
по Закона за семейните помощи, чиито размери са определени в Закона за държавния бюджет
за  2020  г.  Считаме,  че  тези  помощи  са  неадекватна  компенсация  с  оглед  извънредното
положение,  в  което  тези  родители  към  настоящия  момент  нямат  други  доходи  освен
посочените по ЗСП помощи и вероятно помощта, отпусната преди няколко дни. Помощите
по  ЗСП  са  в  размери,  свързани  с  броя  деца,  а  тези  размери  са  крайно  недостатъчни  да
компенсират  нуждите  на  едно  семейство,  което  разчита  само  на  помощи,  доколкото
семейните  помощи  са  между  40  и  150  лв.  Доходният  критерий,  посочен  в  т.2  би  било
решение и в този случай. 

5.  Ускоряване  на  сроковете  за  одобрение  на  кандидатите  за  помощта  и
улесняване на процедурата по подаване на документи по електронен път.

 6. Премисляне на възможността за изплащане на обезщетение в реда и условията,
предложени в предходното ни предложение за сметка на бюджетите, посочени в него
(Приложение №1) и иницииране на законодателна промяна в този смисъл.

14.04.2020 г. С уважение, 

гр. София адв. Михаела Димитрова 
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