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Съюзен живот
І. От 11 до 14 септември 2013 г. в гр. Приморско се проведе семинар с
участието на 70 доброволни сътрудници, експерти и специалисти на СИБ, с цел
повишаване организационната и специалната квалификация на актива в условията
на продължаваща социално-икономическа криза, запознаване с добрите практики в
неправителствения сектор, взаимодействието със социалните институции и органите
на местното самоуправление. Програмата на семинара включваше лекции, беседи и
консултации, осигурени от екип с водещ г-н Красимир Коцев – председател на СИБ.
Изслушани бяха информации за работата на основните организации в с. Гостилица
– Габровски регион, с председател г-н Райчо Лазаров; в гр. Мездра с председател г-жа
Камелия Вескова; в гр. Тетевен с председател г-жа Мая Христова. Беседи за работата
на регионалните организации изнесоха г-н Иванчо Атанасов – председател на РО в
Плевенски регион и г-жаЗахаринка Славчева – Председател на РО Смолянски регион.
Обобщение по темите и обсъжданията направи г-н Стоян Манолов –специалист в ЦУ
на СИБ.
Лекция с демонстрации на помощни технически средства за хора с увреждания
изнесоха представители на световноизвестната фирма “ОTTOBOK”. Беседа на тема:
– “Същност и съдържание на контролно-ревизионната дейнаст в СИБ” изнесе г-н
Георги Георгиев – председател на ЦКРК. За ролята на местните кореспонденти и
дописници говори г-жа Петя Митева –гл. редактор на сп. “Кураж”, а за реда и начина
на отчитане на социалните услуги в СИБ говори г-жа Марияна Кирчева –отчетник на
дейностите в ЦУ и др. Преглед на плащанията чл. 53 от ППЗИХУ направи г-жа Анета
Диловска – гл. експерт в ЦУ на СИБ. Практическите занимания по счетоводната
отчетност се водиха от г-жа Лиляна Кръстева – гл. счетоводител.
ІІ. На заседание от 12.09. 2013 г. УС на СИБ определи по чл. 53 от ППЗИХУ за
2013 г. на основание постъпилите заявления и отпуснатите средства от АХУ по 8 ч.
и 30 м. за придружител на правоимащо лице и по 5 лв. на час, което прави по 42.50
лв. на изпълнил изискванията човек. Тъй като сумите ще се изплащат с пощенски
записи с такса 1.35 лв., чистата сума за получаване е 41.15 лв.
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УС направи допълнение към Годишната справка на СИБ с позиции за вид и степен
на увреждането и брой на работещите по трудов договор съюзни членове.
По повод на приетото от общото събрание на Сдружение на инвалиди “Надежда”
(СИН) – гр. Добрич за напускане структурата на СИБ, УС на СИБ отнема на
Сдружението статута на основна (общинска) организация, изважда Сдружението
от Списъка на териториалните структури на СИБ и прекратява правото да ползва
удостоверение за представителност. С излизането на Сдружение на инвалиди
“Надежда” – Добрич от СИБ и от РО - Добрич, всички негови членове, включително
избраните в ръководните органи на СИБ и на РО - Добрич, прекратяват по собствено
желание членството си в СИБ и правото да ползват съюзната документация, в т. ч.
членски книжки по образец на СИБ.
УС на СИБ прие изменение и допълнение на Правилника за колективното
членство в СИБ, като в Раздел ІV- Други и заключителни разпоредби, въвежда нов
член 15 “Сдружения-юридически лица по ЗЮЛНЦ – колективни (асоциирани)
членове на СИБ на централно или на регионално равнище, които по решение на
упълномощен от техния устав орган излизат от (напускат) СИБ с мотиви, че не ги
удовлетворяват и не са в състояние да изпълняват условията, предвидени за тях в
Правилника за колективно членство в СИБ, може по реда на този правилник отново
да кандидатстват за колективен (асоцииран) член на СИБ след две календарни
години, считано от датата на напускането”.
УС на СИБ прие за сведение Информация за състоянието на РО на СИБ –Варна
и предстоящите действия в Регион-Варна през м. септември 2013 г.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Добавки към пенсиите, които се отпускат по Кодекса за социално осигуряване:
- Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО) се отпуска на пенсионери независимо
от вида и размера на получаваната пенсия, с трайно намалена работоспособност (вид
и степен на увреждане) 90 и над 90 процента, които се нуждаят постоянно от чужда
помощ. Тази необходимост трябва изрично да е записана в експертното решение
на ТЕЛК (НЕЛК). Добавката за чужда помощ може да се отпусне за срок, който е
различен от срока на валидност на експертното решение. Нейният размер е равен на
75 % от социалната пенсия за старост т.е. 0.75 х 110 лв. = 82.50 лв.
-Добавка от 26.50 % от пенсията или на сбора от пенсиите, които е получавал
починалият съпруг/съпруга (т.н. вдовишка добавка по чл.84 от КСО, чл. 49 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж). Когато починалият съпруг/съпруга не
е получавал пенсия, добавката се определя в процент от пенсията, която починалият е
имал право да получава по реда на чл.83 от КСО. Тази добавка не може да се получава
едновременно с наследствена пенсия от същия наследодател.
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- Добавка по Указ 1611 от 1985 г. се получава от лицата, пострадали в
Отечествената война, с определена инвалидност от 50 до 71 процента, които имат
отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на
добавката имат и получателите на наследствена пенсия за загиналите в Отечествената
война.
- Добавка за ветераните от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните)
в размер на социалната пенсия за старост. Ветерани от войните са лица, които са
били военнослужещи и са участвали в бойни действия по време на война в защита на
българските национални интереси и българската държава. Качеството на “ветеран от
войните” се удостоверява от Държавна агенция “Архиви” (чл. 3 от ЗВВ).
- Добавка към пенсията на лица, пенсионирани по условията на ПМС № 40 от
1968 г.(чл.46 от отменения Закон за пенсиите). Тези добавки след 01.01.2000 г. не се
отпускат, но отпуснатите до тази дата продължават да се изплащат на правоимащите.
- Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица). Размерът на добавката е в различен процент
от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, и се актуализира всяка
година.
ІІ. Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и
дентална помощ не заплащат:
∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към
НРД 2012 за медицинските дейности);
∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
∙ пострадали при или по повод отбраната на страната
∙ ветерани от войните, военноинвалиди
∙ задържани под стража лица
∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните
работи
∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална
сигурност“ или лишени от свобода
∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане
∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
∙ медицински специалисти
∙ пациенти със злокачествени новообразувания
∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането
∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена
работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
(Виж Постановление 193 на Министерския съвет от 28.08.2012 г. (и
Постановление за изменение 230 от 26 септември 2012 г. на Министерския съвет).
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Предстои реализацията на проект „Съвместно изграждане на центрове за трансгранично сътрудничество за бизнес и търговия” за Лом и град Дабулена – Румъния
– одобрен още през 2011 г. и подписан в началото на тази.
В нова двуетажна постройка на пазара ще бъдат разположени магазини за плодове
и зеленчуци, за месо, рибни изделия и други хранителни стоки. Ще има и ателиета за
услуги – обущарски, часовникарски, ключарски, фризьорски и козметични. Ще има
конферентни зали и обособен център за трансгранично сътрудничество. Предвиждат
се 42 парко-места за автомобили на хора с увреждания. Ще бъдат изградени и места
за отдих.
Проектът е на стойност 1 432 048 евро и срокът за изпълнението му е 18 месеца.
Община Лом участва с 24 000 евро и делът й в проекта е на стойност 1 082 048 евро.
Новият общински пазар трябва да бъде готов до средата на 2014 година.

Съобщения
І . Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ)
съвместно със Столична община организират Първо национално изложение “Дни
на равните възможности” в дните от 28 - 30 септември 2013 г. в централната шатра
пред Народния театър “Иван Вазов” –София. С изложението се цели запознаване
на обществеността с възможностите и способностите на хората с увреждания; да се
окаже въздействие за промяна в нагласите на обществото за развитие на социалния
капитал; популяризиране на резултатите от мерките за социално включване на НПО и
специализираните предприятия. Изложението е част от Проект “Равни възможности,
реализация, развитие”, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Откриването на Изложението ще стане на 28. 09. т.г. от 11 часа, а ще бъде
отворено за посетители всеки ден от 10.30 ч. до 18 ч.
ІІ. Шофьорски курсове категория “В” за хора с увредени крайници (ръка и
крак, или само два крака) провежда лицензирана фирма с адаптиран автомобил
“АУДИ”, разсрочено плащане. Информация: тел.02/ 834-01-49; 0879-182-799; 0899613-567; www.y-shkola.com
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