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Съюзен живот
1.На 08.11.2013 г. РО на СИБ – Разград проведе обучителен семинар в
комплекс “Колибите” на гр. Кубрат, с участието на 31 активисти на организацията
– председатели на общински организации и дружества. Темите на обучението и
обсъжданията бяха “Разяснения за правилното водене на основните организационни
документи в структурите на СИБ и от контролните органи в тях” с лектори г-н Георги
Георгиев – председател на ЦКРК и г-н Стоян Манолов от ЦУ на СИБ и г-н Радослав
Няголов – председател на РО.
ІІ.От 13-15.11. т.г. в с. Рударци, Пернишка област се проведе обучение на
председатели на дружества от Столичната РО “Св. София”, с председател г-жа
Светла Николова. Обсъдиха се правата за получаване на помощно-технически
средства за хора с увреждания; статут и провеждане на Общо дружествено събрание;
съхранение и унищожение на организационни и финансово-счетоводни документи;
отчет на извършените социални услуги и раздадени помощи и др.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. С ПМС № 242 от 23.10. 2013 г. е определен нов размер на линията на
бедност за страната за 2014 г. , равен на 251 лв. Той се изчислява по методика,
приета с решение на МС. Линията на бедност е статистическа величина и няма пряко
отношение към социалните плащания, които зависят от Гарантирания минимален
доход (ГМД), равен на 65 лв. и остава засега непроменен. За определяне на някои
социални помощи се прилага Диференциран минимален доход (ДМД), който е
редуциран с коефициент ГМД. СИБ настоява социалните плащания и услуги да се
обвържат, вместо с Гарантирания минимален доход, с Линията на бедността или с
минималната работна заплата в страната.
ІІ. Пенсията се спира, независимо от нейния вид: по искане на лицето; когато
пенсионерът не се яви на преосвидетелстване от органите на експертизата на
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работоспособността, след като служебно е бил повикан; когато пенсионерът не
е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането й на
основание чл. 101 от КСО ( случаите, когато не могат да се получават едновременно
повече от една пенсия).
Пенсията се прекратява когато: пенсионерът почине; детето навърши възрастта,
до която може да получава наследствена пенсия или бъде осиновено; преживелият
съпруг, който получава наследствена пенсия встъпи в граждански брак; отпадне
основанието за получаването й.
Спряната пенсия се възобновява, а прекратената се възстановява по писмено
заявление на пенсионера, когато отпадне основанието за спирането или прекратяването
й. Пенсията се възобновява или се възстановява от деня на отпадане на основанието
за спирането или прекратяването й – ако заявлението е подадено в тригодишен срок
от тази дата, или от подаването му, когато срокът е пропуснат. Когато пенсионерът не
се е явил за преосвидетелстване по уважителни причини, спряната на основание
чл. 95, т. 2 пенсия се възобновява от датата на спирането или прекратяването й.
ІІІ. МС определи нов, по-висок размер на месечната минимална работна
заплата, считано от 01.01.2014 г. Той става 340 лв. при досегашен размер от 310
лв. Минималната часова ставка става 2.03 лв. вместо сегашната 1.85 лв. Новият
размер на минималната работна заплата ще осигури по-висок социален статус на
нископлатените работници, ще намали броя на т.н “работещи бедни” и ще се повиши
вътрешното потребление. Ще се ускорят процесите на осветляване на доходите и ще
намали обемът на сивата икономика. (Виж ДВ. бр. 97/ 08.11.2013 г.)
ІV. Медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност
се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на пациентите за освидетелстване и
преосвидетелстване се осъществява от личния лекар, който определя необходимите
медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, дава медицинско
направление за ТЕЛК по местоживеене на лицето. Хората, които по медицински
показания не са в състояние да се явят на ТЕЛК / НЕЛК, се освидетелстват на място в
дома им или в болницата, където са настанени за лечение. За целта личният/лекуващият
лекар издава медицинско удостоверение, което се прилага към документите на
освидетелстваното лице - лежащо болен. За ТЕЛК тези домашни посещения се
осъществяват на териториален принцип, а от НЕЛК – за цялата страна.
Експертизите на ТЕЛК / НЕЛК не се заплащат от пациентите и не се събират
такси. Експертните решения на ТЕЛК се получават в тримесечен срок от деня на
освидетелстването или от деня, в който са получени допълнително поисканите
изследвания. Изключение правят специализираните ТЕЛК-ове по очни заболявания,
поради липса на специалисти в тях. Експертните решения на НЕЛК се издават в
същите срокове, с изключение на сърдечно-съдовите, вътрешните, неврологичните
и ортопедичните заболявания, които се издават в срокове от 1 година до 1.5 години
поради недостиг на специалисти. Експертните решения се получават лично или от
упълномощени лица.
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Експертните решения на ТЕЛК се обжалват по административен ред в 14 дневен
срок от постановяването им чрез картотеките за медицински експертни досиета пред
НЕЛК, а експертните решения на НЕЛК – Административния съд – София. Такси при
обжалването не се заплащат (Виж чл. 112 ал. 1 от Закона за здравето).
Контакти с пациенти НЕЛК има всеки вторник от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на
директора на адрес: София, ул. “Акад. Иван Гешов” № 15
Телефон за консултации на хора с увреждания: 02/ 805-39-10.
Телефони за контакти: 02/ 805-39-30; 02/ 805-39-40

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Във връзка с широко афишираното от правителствените среди в СМИ
увеличение на пенсиите с 3% чрез възстановяване на т.н ”Швейцарско правило” при
осъвременяване на пенсиите от 01.01. 2014 г. възниква резонният въпрос: Какво
осъвременяване ще се получи при отрицателен ръст на инфлацията т.е. наличие
на дефлация и намаляване на средния осигурителен доход за предходната година?
Параметрите на т.н. “Швейцарско правило” предвиждат ежегодно и едновременно
пенсиите да се индексират с 50 % от инфлацията за страната в предходната година и
50 % от ръста на средния осигурителен доход. Ще припомним, че в редица европейски
страни държавните пенсии се осъвременяват по различен начин: в Чехия пенсиите
се индексират в началото на годината с 1/3 от инфлацията и 1/3 от процента на ръста
в реалната работна заплата; в Естония от 01.04. на годината с 20 % от инфлацията
и 80 % от ръста на събраните осигурителни вноски; във Франция – само с размера
инфлацията, като се изключва ръста в цените на цигарите; в Португалия с ръста на
брутния вътрешен продукт и инфлацията, като се изключват цените на недвижимите
имоти; в Гърция – в съответствие с подоходната политика на правителството за
съответната година и др.
ІІ.С Решение № 672 от 07.11. 2013 г. МС призна Сдружение “Българска
асоциация за рекреация, интеграция и спорт” – БАРИС за представителна
организация на национално равнище в НСИХУ, с адрес на управление София, ж.к.
“Дружба, бл. 90, вх. “А”, ет.5, ап. 12, регистрирано по ф.д. № 619 от 2009 г. в Софийски
градски съд.
ІІІ. "Нулева" година за пенсиониране през 2014г. предвижда проектът за
бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Той бе одобрен след
заседание на Надзорния съвет на НОИ вчера. В проекта е направено предложение за
създаване на §6б от ПЗР на КСО, съгласно който през 2014г. Мъжете и жените ще се
пенсионират по условията на 2013г., т.е. освен че се запазва възрастта за пенсиониране
от 60г 8м за жените и 63г 8м за мъжете, се запазва и изискването за стаж -34г 8м за
жените и 37г 8м за мъжете.За лицата по чл.68,ал.3 КСО се запазва изискването за 15г
действителен осигурителен стаж и възраст от 65г 8м за жените и мъжете.
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Предвижда се увеличаване на размера на максималния осигурителен доход
от 1 януари 2014 г. от досегашните 2200 лв. на 2400 лв. От 1 юли следващата година
минималната пенсия за стаж и възраст от 150 лв. ще нарасне на 154,50 лв., а таванът
на всички пенсии ще се покачи от 770 лв. на 840 лв.
От първи 1 юли следващата година всички пенсии ще се осъвременяват по
"швейцарското правило" (50% от индекса на потребителските цени и 50% от ръста на
средния осигурителен доход), като ще се формира увеличение от 3%. Предвижда се
запазване на срока и продължителността на обезщетението за бременност и раждане.
От 1 януари 2014 г. обезщетението за отглеждане на дете до две години се
предвижда да нарасне от 310 на 340 лв.
Според министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов през 2014
г. средният размер на пенсиите ще премине стратегическата граница от 300 лв. и ще
стане 307,64 лв. Министърът съобщи, че делът на разходите за пенсии през следващата
година ще надмине 8 105 000 000 лв.
В проекто-бюджета не са залегнали предложения за промяна в пенсионирането
на лицата по чл.69 от КСО - военни, полицаи, следователи и т.н, като този въпрос
тепърва ще бъде резглеждан от коалиционните партньори и националния съвет за
тристранно сътрудничество. Засега се изчакват съответните становища на комисиите
по социална политика.
Министерският съвет отпусна 53,5 мил. лева за коледна добавка от 50 лева на
1 070 000 пенсионери с пенсии до 251 лева. Добавката ще се изплати с пенсиите за
месец декември тази година.
ІV. На 24.11. т.г. в Зала “България” – София се състоя втори концерт от есенния
цикъл на “AGBU SOFIA CHAMBER ORCHESTRA” с диригент Бедрос Папазян
под почетния патронаж на н.п. Арсен Схоян – посланик на Република Армения
в Република България. Концертът се организира от Министерство на културата,
Столична община - дирекция "Култура", Общоарменски благотворителен съюз
"Парекордзаган" - София и фондация "Млади музикални дарования", със специален
гост София Меликян – Кралство Испания и е посветен на 110 –та годишнина на Арам
Хачатурян. В Програмата бяха включени произведения на Хендел –“Пасакалия”; Годар
– сюита за флейта; Карл и Франц Доплер – Фантазия “Риголето” за две флейти; СенСанс – концерт за пиано № 2; Доницети - “Мизерере”; Хачатурян –“Танц със саби”.
Солисти: Петя Димитрова – цигулка; Кирил Матанов – виола; Гергана Иванова –
флейта; Николай Стойков и Каролина Игнатиаду – флейта/Гърция; Академичен хор
“Ангел Манолов” с диригент Дарена Попова.
За концерта бяха предоставени покани за хората със специфични потребности
- членове на Столична РО на СИБ "Света София".
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