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Използвам случая, че е публикуван за обществено обсъждане проект на ПМС за социалните помощи
за деца, за да споделя наблюденията си от практиката. Живея и работя в район със смесено
население с голям процент безработни и голяма ромска популация. Повечето социални помощи по
идея целят да помогнат за интегриране на социално слабите и за намаляване на социалното
неравенство. Всъщност социалните помощи в моя регион са се превърнали в доходоносен и добре
развит бизнес. Паричните помощи се харчат на общо основание без никакво притеснение, а
ваучерите (не само тези за отопление) се продават на няколко активиста от махалите, които ги
изкупуват под тяхната стойност, след което продават дървесния материал за отопление на черно.
Така са доволни "социално слабите", които получават срещу ваучерите си пари в брой, доволни са
прекупвачите заради разликата в цената, процъфтява черният пазар на дървесина или каквото и да
е друго. Съдейки от наблюденията си считам, че за да се намали вероятността за лоши практики, е
необходимо помощите да бъдат почти изцяло в натура, като социалните служби да заплащат на
трети лица, а не директно на ползвателите, за услуги - детска кухня, транспортни услуги, такси за
детска градина, такси за лечение. Ползвателят не трябва да има какъвто и да е досег с пари или
техните заместители (ваучери), а да се сключва договор между съответната фирма и социалната
служба. Необходимо е да се регламентира и КОНТРОЛИРА ползването на услугата, за да се избегне
"продаването" на ваучерите. Мисля, че социалните служби и сега знаят какво се случва с помощите,
но е по-лесно да си затворят очите, отколкото да контролират спазването на разпоредбите. Подобно
е и положението със здравнонеосигурените, които спокойно ползват медицинска помощ и се
обръщат след това към социалните служби да им плати престоя в болницата. В същото време
повечето от ползвателите имат немалки, но неофициални доходи от работа без трудов договор.
Раждането на деца се е превърнало в бизнес, от който се прехранват цели родове - чрез социалните
помощи за бременност, раждане, чл. 9, детски, еднократни и всякакви други. Чувала съм от хора, че
им е по-изгодно да не работят и да получават социални помощи, отколкото да работят по 8 часа
дневно и да получават заплата. Ако пък успеят да се снабдят с решение на ТЕЛК, тогава става още
по-лесно. Не считам това за правилно и за коректно към малкото останали работещи българи,
носещи на раменете си огромно количество социално слаби, деца, пенсионери, инвалиди и др.

