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Neli Veselinova. HOW BIRTH RATE COULD (NOT) BE INCREASED?
This article aims to present the willingness of the local government in the municipality of Elin
Pelinto develop demographic policy that will be an incentive to increase the birthrate at the
territory. At the same time, the local government does not pay attention to the number of factors
that may impede this task. The paper presents some of the requirements of the demographic policy
and seeks to answer the question of how to do and how not to do demographic policy at local level.
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УВОД
Всяка държава в световен мащаб може да определя дали и кога да провежда демографска политика. Демографската политика на различните страни
в света бива пронаталистична или антинаталистична, но част от тях водят либерална политика по отношение на решението за броя на децата в семейството. Обикновено демографската политика е национална, но има случаи, когато
на по-ниско териториално равнище местните власти също предприемат мерки за стимулиране или ограничаване на раждаемостта. Самата раждаемост е
един от елементите на демографската политика.
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В случаите, когато се предприема дейност по създаване на стимули за
повишаване на раждаемостта на дадената територия (община), се налага да се
съобразят редица детайли, преди да се вземат окончателните решения. Тези
детайли трябва да включват консултации с добре обучени специалисти по съответната проблематика, които да предложат мерки и решения в дадената област, допитване до населението за различни идеи и вземането под внимание
на дискусионни моменти, като стремежът е да се избегне дискриминиране.
Демографската наша политика има 4 географски равнища: наднационално, национално (държавно и НПО), областно и общинско. Реално съществуват и работят държавното и общинското. Нашето внимание тук е насочено
към общинското с конкретен пример от община Елин Пелин.
Актуалността и значимостта на изследването произлизат от факта, че е
налице обществена потребност от повече задълбочени изследвания относно
демографската политика на община Елин Пелин. Като община, която иска да
внедрява нововъведения от различен характер, тя действително изпреварва
редица свои съседи. Но новите идеи в частта за населението трябва да се
разглеждат особено внимателно. Демографска политика на определена територия не се изработва бързо и в нея не бива да се откриват дискриминационни
елементи. Ако самата политика има няколко цели, а не само основната (повишаване/намаляване на раждаемост), тя се обезсмисля.
Настоящата статия отговаря на основен и важен въпрос за начина, по
който би могла да се повиши раждаемостта на дадена територия, и какво би
попречило на дадена демографска политика. Тя е трудна за създаване и още
по-трудна за изпълнение. От нея не се изисква само да стимулира финансово
младите хора с малки деца, но и да подпомага промяната на нагласата за броя
деца в семейството на тези хора.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Структурата на предложената разработка обхваща въведение, методи и
методология, резултати от демографската политика на общината и последващ
анализ, дискусия относно правилника за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин и заключение.
Обект на изследване е община Елин Пелин, а предметът на изследване е
демографската ѝ политика.
Основната цел на настоящия труд е да се анализират редът и условията
за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин
и да се предложат препоръки за подобряването им.
За постигане на целта се поставят следните задачи: определяне на времевия диапазон на изследването, обобщаване на резултатите относно отпускане
на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин и анализиране
на демографската ситуация в община Елин Пелин.
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Получаването на информация е извършено по различни методи. Изборът
на конкретен метод зависи от редица фактори, най-съществените от които са:
продължителност на изследването, разполагаем финансов ресурс и др. Основните методи за набиране на информация са: ретроспективен анализ, статистико-демографски метод, анализ и синтез.
Основни информационни източници на настоящото изследване са Правилникът за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин, данни от община Елин Пелин, НСИ.
Ограниченията и проблемите на изследването произтичат главно от статистическите данни.
Решенията на общинския съвет на община Елин Пелин невинаги прецизно описват населените места, от които са подаващите заявления за отпускане
на финансова помощ за новородено дете. От средата на изследвания период
(октомври 2018 г.) в тези решения вече не се изписват населените места, от
които са семействата, получили финансова подкрепа. Това допринася за невъзможността за нагледно изобразяване на проблематиката по територията.
Изследването обхваща малък период от време – от началото на 2017 г.
до месец март 2020 г. – в този времеви диапазон действа Правилник за реда
и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община
Елин Пелин1.
Настоящият труд ще представлява интерес за широк кръг от потребители –
представители на академичната област у нас, учители, на гражданите от изследваната територия.

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Община Елин Пелин се намира в Югозападния статистически район и е
част от Софийска област. Общината има 19 населени места, от които 18 села
и 1 град. Тя има кръстопътно географско положение и това определя съдбата
ѝ години наред. Град Елин Пелин в миналото е център на околия и ръководи
голям брой населени места в източната част на Софийската котловина. С годините намира конкурент в лицето на с. Горна Малина, но и до днес водещият
местен център е град Елин Пелин и в тази част на котловината той е безспорен
първенец. Това е населеното място с най-голям брой население и с най-силни
икономически и транспортни връзки със столицата София. Благодарение на
това към територията проявяват интерес редица инвеститори.

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено
дете в община Елин Пелин (приет с Решение на Общински съвет Елин Пелин № 398 по
Протокол № 20/26.01.2017 г.).
1
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Населението обаче е безспорен показател доколко в една територия се
наблюдава не само благоприятен инвестиционен климат, но и благоприятен
демографски и социален климат.
Населението на община Елин Пелин към месец декември 2017 г. по текуща демографска статистика е 22 024 души. През 2017 г. в страната са родени
63 955 деца, от които 196 деца или 0,3% от всички деца в страната по данни
на НСИ са регистрирани в община Елин Пелин.
Населението на общината към месец декември 2018 г. по текуща демографска статистика е 21 956 души. За една година се отчита намаление с
68 души. През 2018 г. в страната са родени 62 197 деца, от които 181 деца или
0,29% от всички деца в страната по данни на НСИ са регистрирани в община
Елин Пелин2. За една година се отчитат 15 живородени по-малко3.
Коефициентът на раждаемост в общината е, както следва: 2016 г. – 9,06‰,
2017 г. – 8,88‰, 2018 г. – 8,23 ‰. В сравнение с този на страната (2018 г. –
8,85‰) и на Софийска област (2018 г. – 8,63‰) е по-нисък поради обективни
причини. Очаква се раждаемостта да продължи да спада не само заради традиционно вече ниските репродуктивни нагласи на младите хора, но и заради
контингента млади, които са във фертилна възраст, но родени след 1997 г.
В началото на 2017 г. община Елин Пелин приема решение за стимулиране на раждаемостта чрез получаване на еднократната финансовата помощ за
новородено дете4. Това действие на общината заслужава похвала. Документът, с който се прави това обаче, има нужда от прецизиране.
При приемането на бюджета за 2017 и 2018 г. по т. 4 се утвърждава разчет
за целеви разходи, както следва за: т. 4.2. Обезщетения и помощи за новородено дете – 70 000 лв.5, докато при приемането на бюджета за 2019 г. разчетът
за целеви разходи по т. 6.2. Обезщетения и помощи за новородено дете вече е
60 000 лв.6 През 2020 г. в проекта за нов правилник сумата отново е 70 000 лв.
В табл. 1 са показани резултатите от отпуснатата финансова помощ за новородено дете за 2017 и част от 2018 г. Те показват броя семейства, получили
финансова подкрепа от общината въз основа на степента на образование на
родителите.
Най-много семейства със средно образование са получили финансиране за
1-во и 2-ро дете, както и семейства, в които единият родител има висше, а другият – средно образование. Най-малобройни са висшистите, особено с две и повече деца, към които е насочена актуализацията на сега действащия правилник.
Към м. март 2020 г. НСИ не е предоставил данни за живородените деца за 2019 г.
Национален статистически институт – www.nsi.bg.
4
Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено
дете в община Елин Пелин (приет с Решение на Общински съвет Елин Пелин № 398 по
Протокол № 20/26.01.2017 г.).
5
Решения по Протокол № 20/26.01.2017 г.; Решения по Протокол № 33/30.01.2018 г.
6
Решения по Протокол № 44/31.01.2019 г.
2
3
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Таблица 1
Tablе 1
Брой родени деца, разпределени според образованието на родителите си за периода януари
2017 – септември 2018 г.
Born children, according to their parents' education, January 2017 – September 2018
Населено място

гр. Елин Пелин
Богданлия
Габра
Г. Раковица
Григорево
Доганово
Елешница
Елин Пелин (гара)
Караполци
Крушовица
Лесново
Мусачево
Нови хан
Огняново
Петково
Потоп
Равно поле
Столник
Чурек
Без посочен адрес

Двама родители със
средно образование
1-во
дете
6

2-ро
дете
11

1

1

Един родител със средно
Двама родители с
образование и един родител висше образование
с висше образование
3-то
1-во
2-ро
3-то
1-во 2-ро 3-то
дете +
дете
дете
дете + дете дете дете +
1
9
6
1
7
4
2
2

1
1

1

3

4
2
1

4

2
1
3

1

3

2
3

3
5

1

4
2

1
2

1
2

1

1
1
2
1

1
1
1
2

1

Източник: по Решения на Общинския съвет на община Елин Пелин

След 25.10.2018 г. в решенията на Общинския съвет вече не се изписват
населените места, от които са семействата, и се налага подялба само по образование. В случая те са, както следва:
Семейства, в които и двамата родители са със средно образование, са 47.
Тези, в които единият родител е със средно образование, а другият – с висше
образование, са 43, а семействата, в които и двамата родители са с висше образование, са 34. Според броя на децата семействата с едно дете са 68, с две –
43, с три и повече деца – 13.
От всички цитирани данни 13 са семействата, които се стимулират за 3
или повече деца, а при последния случай вече е приложено новото правило за
подялба на финансирането на няколко етапа.
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ДИСКУСИЯ
През 2020 г. в общината се предлага проект за актуализиране на досега
действащия правилник. По този начин общинската управа цели гражданите
на oбщина Елин Пелин да бъдат улеснени в достъпа си до еднократните финансови помощи за новородени деца, предоставяни от община Елин Пелин7.
Според проекта за нов правилник „с увеличението на размера на финансовата
помощ за трето и всяко следващо дете се цели стимулирането и подкрепата
на многодетните семейства на територията на община Елин Пелин. Това е
поредна стъпка в посока повишаване на раждаемостта и подобряване демографската характеристика на общината“8. Това обаче ще бъде дори по-трудно,
още повече при дискусионните изисквания на правилника и проекта му.
Условията и редът на правилника, за да се получи финансовата помощ на
пръв поглед, не са нещо особено. Проблемите се виждат при повторния прочит.
Право да получи финансова помощ има майката независимо от доходите
на родителите. Първото ограничение е детето да е родено след 31.12.2016 г.9
Правилникът изисква родителите на новороденото дете да имат навършени
осемнадесет години към раждането на детето. Целенасочено или не, не се
отчита фактът, че децата на непълнолетните роми, които са жители на общината, също се регистрират там и така се прикрива картината с малобройните
раждания на българките. Изискването за възраст е изяснено законно, но въпреки всичко ражданията от непълнолетни лица съществуват. Друго изискване е, че родителите на новороденото дете следва да имат завършено, не пониско от средно образование към датата на подаване на заявлението. Основни
изисквания за населението са да са пълнолетни, да имат средно образование,
постоянен и настоящ адрес не по-малко от три години – тези рестрикции, изглежда, целят ограничаване на получаването на помощ от определени групи
от българската нация, особено в частта за образованието. Ако се цели ограничаване на помощите от необразовани и намаляване на раждаемостта сред определени групи население, дали тези изисквания и ограничения ще подобрят
цялостната картина? Проблемът с ранните раждания не се решава по този
начин, особено ако се търси решение. То не е в забраните и изискванията, а в
образоването на лицата. Могат да се предложат редица мерки в тази насока.
Друга особеност е, че новороденото дете и поне единият от родителите
трябва да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Елин Пелин не по-малко от три последователни години назад, считано
от датата на подаване на заявлението. Географията на ражданията в България
https://www.elinpelin.org/assets/CEZ/2019/
Проект за правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин (приет с Решение на Общински съвет Елин Пелин
№.... по Протокол №..../.......г.).
9
Според новия правилник изискването ще бъде детето да е родено след 31.12.2019 г.
7
8
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е много спорна. Деца се раждат само в големите градове. Следователно повечето от децата в общината най-вероятно са родени в София и регистрирани в
община Елин Пелин по постоянен адрес. Проблем е, ако млади хора са закупили имот, живеят на територията на общината от 2,5 години и не могат да се
възползват. Адресът се явява пречка и за родители с постоянен адрес там, но с
настоящ адрес на друго място. Може би общината иска да стимулира конкретно постоянно, реално, живеещите там, но тук възниква отново въпросът статистиката къде отчита новородените – по постоянен или по настоящ адрес?
Ако беше само по настоящ адрес, изненадата би била голяма заради доста
по-малкия брой новородени, регистрирани в общината. Интересен момент ще
бъде и броят на населението тогава...
Родителите на новороденото следва да имат непрекъснати здравноосигурителни права и да нямат изискуеми задължения към община Елин Пелин към
момента на подаване на заявлението. Разбира се, тук проблемът на общината
е, че ако имат задължения към нея, те трябва да бъдат платени, а не общината
да дава средства за новороденото дете на родители, които имат задължения.
Това обаче е правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете и управляващите се опитват да правят демографска
политика на местно ниво. Тя не бива да се влияе от фактори като осигуровки
и данъци. Целта е да се стимулира раждаемост, а не да се създават пречки за
получаване на финансиране за новородено.
Според Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин „за отпускане на еднократната финансова помощ от общинския бюджет за новородено второ и следващо
дете, както и за получаване на всяка следваща част от отпуснатата сума родителите следва да представят към заявлението допълнително и декларация или
удостоверение в оригинал от личния лекар на детето за редовно завършени
задължителни имунизации и реимунизации съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България на Регионалната здравна инспекция към
Министерството на здравеопазването“10. В родилното отделение на новороденото се поставят две ваксини. Следващата ваксинация на бебето е към края
на втория месец. Срокът за подаване на заявлението вече е два месеца, но ако
детето е с отложени ваксини поради заболяване, алергия и т.н.? А ако бебето е
недоносено, то не се ваксинира. В такъв случай органите в общината ще откажат ли финансовата помощ на семейството? Защо тези въпроси не се засягат
в този правилник?
Най-сериозният проблем се явява при размера на еднократната финансова помощ за всяко новородено дете. Той се определя от завършеното образование на родителите, както следва:
Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено
дете в община Елин Пелин (приет с Решение на Общински съвет Елин Пелин № 398 по
Протокол № 20/26.01.2017 г.).
10
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1. За първо дете на родителите:
200 лв. (двеста лева) – в случаите, когато и двамата родителите притежават завършено средно образование.
250 лв. (двеста и петдесет лева) – в случаите, когато единият родител
притежава завършено средно образование, а другият – завършено висше образование.
300 лв. (триста лева) – в случаите, когато и двамата родители притежават
завършено висше образование.
2. За второ дете на родителите:
400 лв. (четиристотин лева) – в случаите, когато и двамата родителите
притежават завършено средно образование.
500 лв. (петстотин лева) – в случаите, когато единият родител притежава
завършено средно образование, а другият – завършено висше образование.
600 лв. (шестстотин лева) – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование.
3. За трето и всяко следващо дете на родителите:
3000 лв. (три хиляди лева) – в случаите, когато и двамата родителите притежават завършено средно образование, които ще им бъдат отпуснати на три
етапа: 1400 лв. (хиляда и четиристотин лева) след раждане, 800 лв. (осемстотин лева) при записване на детето в детско заведение и 800 лв. (осемстотин
лева) при записване в общинско училище.
3500 лв. (три хиляди и петстотин лева) – в случаите, когато един от родителите притежава завършено средно образование, а другият притежава завършено висше образование, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 1600 лв.
(хиляда и шестстотин лева) след раждане, 950 лв. (деветстотин и петдесет
лева) при записване на детето в детско заведение и 950 лв. (деветстотин и
петдесет) при записване в общинско училище.
4000 лв. (четири хиляди лева) – в случаите, когато и двамата родители
притежават завършено висше образование, които ще им бъдат отпуснати на
три етапа: 2000 лв. (две хиляди лева) след раждане след раждане, 1000 лв.
(хиляда лева) при записване на детето в детско заведение и 1000 лв. (хиляда
лева) при записване в общинско училище11.
Това е най-големият дискриминационен момент, защото помощта е за новородено, да се подпомогне семейството. Важен момент е, че голяма част от
ромското население на общината няма завършено средно образование. Така
11
Това са новите суми въз основа на Проект за правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин (приет с Решение
на Общински съвет Елин Пелин №.... по Протокол №..../.......г.). В стария правилник те са,
както следва: 1000 лв. (хиляда лева) – в случаите, когато и двамата родителите притежават завършено средно образование; 1200 лв. (хиляда и двеста лева) – в случаите, когато
единият родител притежава завършено средно образование, а другият – завършено висше
образование; 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) – в случаите, когато и двамата родители
притежават завършено висше образование.
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те не могат да се възползват от общинската помощ и остават изолирани от
нея. А причините за липса на образование могат да бъдат много – бедност,
заболявания и мн. др. Същият момент го имаме и при хората със средно и с
висше образование. Младите хора със средно образование в общината с право
се чувстват дискриминирани като родители. Защо финансовата помощ трябва
да е по-малка за дете на родители със средно образование, а на висшистите
да е по-голяма? Нима децата не се раждат равни? Защо трябва да се делят
родители им12? Разделението на населението по образование се прави само за
научни и статистически цели, а не за стимулиране на раждаемост. Това нашите управници би трябвало добре да го разбират.
Последният етап от отпусната финансова помощ се изплаща на родителите на детето, ако то е записано в училище, намиращо се на територията на
община Елин Пелин. Тук не става ясно каква е тази политика, насочена към
новороденото, чиито родители получават последната вноска, когато детето
им е първокласник. Родителите трябва няколко пъти да уведомяват общината за различни събития, настъпили в живота на детето – кога то започва да
посещава детска градина и кога е записано в начално училище. Разбира се,
има случаи, когато детето не посещава детско учебно заведение поради редица причини, или имаме дете с определено заболяване и се налага отлагане
на започването на първи клас. Наред с другите неудобства и притеснения на
родителите, които хипотетично имат още поне две или три деца, те трябва да
мислят и за това да уведомят общината за последния превод на парите седем
или осем години след раждането на детето. И то, при положение че е все още
същата управа, а не друга, която да отмени настоящите разпоредби... Тук се
явява още един проблем – този с местожителството и записването на детето в
учебни заведения на територията на общината.
Реално местните власти трябва да осъзнаят столичното влияние и не бива
да се очаква и да се изисква закрепостяване на населението чрез подпомагане. Община Елин Пелин има нужда от преселници, а София може да ги даде.
Истината е, че градът Елин Пелин е местен център, който дори вече е реална
част от „Голяма София“, която отдавна е „изпълнила“ котловината с влиянието си. Тук понятията национално–регионално–местно се преплитат. Може ли
община Елин Пелин, особено географски, да има „собствена“, несъобразена
със София, общинска или друга политика? Не.
Добрата новина е, че заявлението и декларацията за отпускане на еднократна финансова помощ ведно със заверените копия на изискуемите документи се подават в срок от шестдесет дни, считано от датата на раждането на
детето, а не както беше досега – 30 дни. И 60 дни е кратък срок, но явно така
е редно да се стимулира раждаемост. Със срокове.
Тук важна цел е да се стимулират семействата с по-висока степен на образование,
защото се предполага, че семейната среда би била по-благоприятна и на по-високо интелектуално равнище.
12
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ИЗВОДИ
Въз основа на гореизложеното нашите изводи и препоръки са насочени
към цялостна преработка на Правилника за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин (приет с Решение
на Общински съвет Елин Пелин № 398 по Протокол № 20/26.01.2017 г.) и на
новия проект, който няма голяма разлика със стария документ.
1. Предлагаме Правилникът да измени името си и да могат да бъдат стимулирани еднократно всички семейства на територията на общината с деца до
2 години – например семейство от общината, което е осиновило 11-месечно
бебе (то не е новородено) ще получи ли помощ?
2. Всяко семейство или самотен родител трябва да може да се възползва
от тази политика, насочена към новородените, без оглед на етнос, възраст,
пол, образование. Спорните моменти с образованието и разделението по степен на образование трябва да бъдат премахнати.
3. Достатъчно би било детето да е регистрирано или с постоянен и/или
с настоящ адрес в общината. В крайна сметка нали община Елин Пелин цели
привличането на млади хора в трудоспособна и фертилна възраст? Трябва да
отпадне и 3-годишният период на пребиваване. Все пак интересът към общината не е толкова голям предвид данните. Реалността може и да се различава,
но тогава отново влизаме в конфликт с постоянния и настоящия адрес.
4. Изискванията за платени данъци и осигуровки са друг проблем, който
няма място при демографските политики и също трябва да бъде премахнат.
5. Паричните помощи или трябва да бъдат еднакви, или също да бъдат
премахнати. Управниците могат да се запознаят с редица модели на демографски политики13, при които гражданите се чувстват поласкани от вниманието им. Например: подарък за всяко бебе и за неговата майка, който включва
комплект шишета, биберон, пелени за еднократна употреба, преносимо легло
и книга за майката. Ако управниците желаят, могат да добавят и финансов
стимул, но еднакъв за всички.
6. Поставя се въпросът с многодетните майки. Те наистина са една по-специална категория и е редно да се разглеждат отделно. Могат да бъдат стимулирани от общината с данъчни облекчения например, а не директно с пари.
Още много препоръки могат да бъдат дадени по отношение на демографската политика на общината. Експертите, които са изготвили настоящия правилник и проект, е редно да го прецизират и да го изчистят от дискриминационните моменти. Населението е основна, градивна единица на всяка една
територия. То трябва да се обединява, а не да се разделя по редица признаци.
Вярваме, че в общината има много млади образовани хора, които разбират
Например финландският модел с „бебешките кутии“. Интересен момент е, че картонените кутии се превръщат в бебешки креватчета.
13
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проблемите ѝ и ще намерят подходящия начин да подобрят демографската
политика и ситуация на територията.
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SUMMARY
HOW BIRTH RATE COULD (NOT) BE INCREASED?

This article answers a basic and important question about how demographic policy
could be implemented. It is difficult to create and even more difficult to accomplish demographic policy. It is not necessary to stimulate young people with young children with
finance, but also to help change attitudes about the number of children in their families.
The structure of the proposed article is: introduction, methods and methodology, results of the demographic policy of the municipality and subsequent analysis, discussion of
the rules of procedure and conditions for granting financial support for a newborn child in
Elin Pelin municipality and conclusion.
The object of study is the municipality of Elin Pelin, and the subject of study is its
demographic policy.
The main purpose of this paper is to analyze the terms and conditions for granting
financial support for a newborn child in the municipality of Elin Pelin.
The tasks are to determine the time range of the survey, summarizing the results of
financial support for a newborn child in Elin Pelin municipality and analyzing the demographic situation in Elin Pelin municipality.
The information was obtained by different methods. The choice of a particular method
depends on a number of factors, the most important of which are: duration of the study,
available financial resources and others. The main methods of information are: a retrospective analysis, statistical demographic method, analysis and synthesis.
The main information sources for this study are the Rules on the Terms and Conditions
for Granting Financial Assistance to a Newborn Baby in Elin Pelin Municipality, data from
Elin Pelin Municipality, NSI.
The limitations and problems of the study stem mainly from statistics.
The present work could be of interest to a wide range of users – representatives of the
academic field in Bulgaria, teachers, citizens of the studied territory.

234

