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І. П О З И Ц И Я
на Ръководството на СИБ относно предстоящите предсрочни
избори за 42-то обикновено народно събрание – 12.05. 2013 г.
Предсрочните избори за 42-то обикновено народно събрание ще се проведат в
обстановка на изострена политическа борба в резултат на опитите на политическите
сили да оглавят стихийните граждански протести срещу монополите, продължаващия
четвърта година спад на жизненото равнище на населението и неспособността
на политическата класа да проведе реформи в системата за управлението на
страната. Деформацията в разпределението на брутния вътрешен продукт,
обогатяването на малка група хора, обедняването на формиращата се средна класа
и невъзможността на социално-слабите слоеве да удовлетворят елементарните си
жизнени потребности доведоха до ескалация на недоволството с последваща оставка
на Правителството и предсрочно прекратяване мандата на 41-то народно събрание.
Финансово-икономическата криза, прерастнала в социално-политическа изостри
чувствителността на избирателите, вследствие на което непрекъснато се появяват
екзотични идеи за изход от положението, а техните носители непрекъснато се роят и
формират нови партии, коалиции, движения и формирования с платформи, напълно
разминаващи се с демократичните ценности и реализма. Такава нагласа се формира
и в традиционните партии, заплашва с ерозия конституционния строй и държавните
институции.
Съюзът на инвалидите в България е последователен привърженик на
конституционните и законови форми на протест, извоювал си е име на коректив
и партньор на държавните институции, независимо от цвета на управляващите
защитава и отстоява интересите и правата на хората с увреждания. Същевременно
винаги е подкрепял справедливите искания и протести на уязвимите социални групи,
противопоставял се е на постигането на социални права от едни социални слоеве за
сметка на правата на други групи от хора в медико-социален риск. В Устава на СИБ са
заложени демократични принципи, които изключват ограничаване свободната воля
на всеки избирател, независимо от неговата етническа, религиозна, политическа и
социална принадлежност. СИБ се застъпва единствено правото на глас на всеки човек
с увреждания да бъде гарантирано независимо от вида и степента на увреждане. Ето
защо ние призоваваме своите членове и привърженици да участват в предстоящите
избори, като не допуснат техните гласове да се присвоят от заинтересовани сили
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и политици. Действащият Избирателния кодекс облагодетелства традиционните
политически сили и приоритетно налага пропорционалния принцип на провеждане
на изборите. Но това не изключва възможността всеки избирател да гласува по
съвест за кандидатите, поставени на избираеми места в листите. Затова прилагайте
индивидуално мажоритарния принцип и гласувайте за кандидати с доказани качества
и реален принос за социалната интеграция на хората с увреждания. Под маската на
нови лица в управлението не трябва да се допускат случайни хора, които могат да
обслужват тясно-партийни интереси и корупционни схеми.
Членовете на СИБ и хората със специфични потребности имат изострено
чувство за социална справедливост, различават популистките лозунги от реалните
възможности на страната за постигането на социален просперитет и приближаване
до европейските критерии за стандарт на живота. Надяваме се , че след изборите
за 42-то народно събрание ще се отвори пътят за реализиране на заложените в
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания цели и задачи, както и
за рестартиране на Стратегията на СИБ за постигане на достоен живот за хората
с увреждания.
ІІ.На 27.03.2013 г се проведе заседание на УС на СИБ. Обсъди се хода на
провеждането на общите събрания в организационните структури на Съюза през 2013
г.; Отчет за дейността на УС на СИБ през календарната 2012 г; Доклад за извършената
работа в СИБ за периода от 01.01. 2012 г. до 31.12.20121 г.; Отчет за изпълнение на
щата и щатното разписание за 2012 г.; Отчет за изпълнението на бюджета на СИБ за
2012 г. и утвърждаване на бюджет за 2013 г.; Промяна в Правилника за работата на
УС на СИБ и промяна в Правилника за колективното членство в СИБ (С направените
промени са запознати заинтересованите лица).
На основание чл. 37 (1) от Устава на СИБ, Управителният съвет свиква Общото
(делегатско) събрание на 29.04. 2013 г. от 14 ч. в залата на комплекс “Жеравна” в гр.
Банкя при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на УС на СИБ за 2012 г. и Доклад за извършената работа в
СИБ за периода 01.01. 2012 г. - 31.12.2012 г;
2. Отчет за дейността на ЦКРК за периода м. април 2012 г. – м. март 2013 г.;
3. Отчет за изпълнение на бюджета на СИБ за 2012 г.;
4. Приемане на бюджет на СИБ 2013 г.

І. От 01.04. 2013 г. пенсиите се осъвременяват, както следва:
Пенсиите, изчислени от трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2009 г. с
9.8 %; с начална дата от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. с 8.8 %; с начална дата от 01.01.2011
г. до 31.12.2011 г. с 5.7 %; с начална дата от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. с 2.2%. Пенсиите,
отпуснати след 01.01.2013 г. не се индексират.
Минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68 ал.1
от 01.04.2013 г. е равен на 150 лв., а минималният размер на пенсията при непълен
осигурителен стаж от най-малко 15 години и навършена възраст за мъже и жени 65
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г. става 150 х 0.85 = 127.50 лв.Максималният размер на пенсията (сборът от пенсиите,
получавани от едно лице) става 35 % от максималния осигурителен доход за 2013 г. –
2200 х 0.35 = 770 лв.
Минималната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване при намалена
работоспособност над 90% става 150 х 1.15 = 172.50 лв; при намалена работоспособност
от 71 % до 90 % - 150 х 1.05 = 167.50 лв.; при намалена работоспособност от 50 до 70.99
% - 150 х 0.85 = 127.50 лв.
Минималният размер на инвалидната пенсия поради трудова злополука и
професионална болест при намалена работоспособност над 90 % става 150 х 1.25 =
187.50 лв.; при намалена работоспособност от 71% до 90 % - 150 х 1.15 = 172.50 лв.; при
намалена работоспособност от 50 % до 70.99 % - 150 х 1.00 = 150.00 лв.
Минималният размер на наследствената пенсия е 0.75 х 150 = 112.50 лв.
Когато действителният осъвременен размер на пенсията е под съответния
минимум за даден вид пенсия, лицето получава съответния минимален размер.
Социалната пенсия за старост от 01.04. 2013 г. става 110 лв., с което се променят
социалните пенсии за инвалидност, както следва:
- за лица с намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) над 90 %
- 110 х 1.2 = 132 лв.;
- за лица с намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) от 71% до 90
% - 110 х 1.10 = 121 лв.
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16 годишна
възраст, с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) повече от
71 % . При право на социална пенсия за инвалидност и наличие на друг вид пенсия от
социалната пенсия за инвалидност се изплащат 25 %.
Военно-инвалидните пенсии за редници и сержанти стават: за лица с над 90 %
намалена работоспособност – 110 х 1.50 = 165 лв.; за лица с намалена работоспособност
от 71 % до 90 % - 110 х 1.40 = 154 лв.; за лица с намалена работоспособност от 50 % до
70.99 % - 110 х 1.15 = 126.50 лв. За офицери с над 90 % намалена работоспособност –
110 х 1.60 = 176 лв.; с намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 110 х 1.50 = 165 лв.;
с намалена работоспособност от 50 % до 70.99 % - 110 х 1.20 = 132 лв.
Пенсиите за гражданска инвалидност стават: за лица с намалена работоспособност
над 90 % - 110 х 1.50 = 165 лв.; с намалена работоспособност от 71 % до 90% - 110 х 1.40
= 154 лв.; с намалена работоспособност от 50 % до 71.99 % - 110 х 1.15 = 126.50 лв.
ІІ. Със Закона за местните данъци и такси (изм. и доп. ДВ.бр. 105 от 05.12.2008
г.), чл.58, ал.1. т.4. се освобождават от данък върху презозните средства “лекият
автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на
сто с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117.64 кв.” Експертното
решение трябва да бъде актуално (в указания срок на действие). Според Пар. 20
от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМДТ, изм. и доп. ДВ. бр. 6 от 2004 г.,
лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена
след навършване на възрастта за придобиване на право за пенсиониране за пенсия за
осигурителен стаж и възраст, или са навършили тази възраст в срока на решението
на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по този закон пожизнено, независимо от
определения в експертното решение срок.
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Освобождаването от данък съгласно законовата разпоредба е допустимо само за
един от притежаваните от лице с намалена работоспособност леки автомобили, дори в
случаите, в които изискваните от закона условия са налице спрямо други автомобили.
Когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данъци, е
съпружеска имуществена общност, освобождаването е допустимо само за идеалната
част, притежавана от лицето с намалена работоспособност. Съпружеска общност са
вещите и правата върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака в резултат
на съвместен принос, независимо от това на чие име са придобити. Съпружеска
имуществена общност са и леките автомобили, придобити по време на брака и по
реда на отменената Наредба № 15 за купуване на автомобили от инвалиди.
ІII. Целевите помощи за социална интеграция на хората с трайни увреждания,
предвидени в Закона за интеграция и Правилника за неговото прилагане (ЗИХУ
и ППЗИХУ), са обвързани с критерия за “доход” на лицето и неговото семейство,
независимо че сумата, надвишаваща определения лимит може да се измерва със
стотинки. Тези критерии сега се съотнасят към Гарантирания минимален доход
(ГМД), който не е променян през последните 4 години и е в размер на 65 лв. СИБ
и другите НПО настояват критериите за целеви помощи, отпускани по ЗИХУ да
отпаднат или да се обвържат с Линията на бедност (ЛБ), която е установена с ПМС №
252 от 12.10. 2012 г. на 241 лв.
Доход по смисъла на ППЗИХУ са всички приходи, които произхождат от трудова
дейност; дейности в областта на селското, горското и водното стопанства; продажба и/
или замяна на движимо и недвижимо имущество; продажба на акции, дялове и други
участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност; наем, рента
и аренда; авторски и лицензионни възнаграждения; дивиденти и доходи от дялово
участие; премии и награди от спортни състезания; обезщетения и помощи; пенсии;
стипендии; месечни добавки за деца, присъдени издръжки; други неупоменати
приходи.
Не се смята за доход при отпускане на целеви социални помощи добавката за чужда
помощ към пенсията на лица с намалена работостособност (вид и степен на увреждане)
над 90 % със записано в експертното решение право на чужда помощ; помощите,
отпуснати по реда на ППЗИХУ; еднократната помощ при раждане; хуманитарните
помощи; еднократните компенсации към пенсиите на ветераните, доброволците и
пострадалите в Отечествената война, в мисиите на ООН; допълнителна компенсация
към пенсиите на навършилите 75 или 80 годишна възраст; помощите, определени с
акт на Правителството; сумите, които настанените в специализираните институции
за предоставяне на социални услуги получават като възнаграждение за участие в
трудотерапевтичния процес; средствата и помощите, отпускани по реда на Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето (Виж Пар.2 на Допълнителните разпоредби
на ППЗИХУ).
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