СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”

Íàöèîíàëåí öåíòúð çà îáó÷åíèå, êâàëèôèêàöèÿ,
èíôîðìàöèÿ è êîíñóëòàöèè íà èíâàëèäè
година XXIV
май 2014 год.

EDF
EDF



Съюзен живот
І. Управителният съвет на СИБ на заседание от 14.04.2014 г. определи реда
и последователността за провеждането на отчетната кампания на СИБ и на
основание чл. 37 от Устава на Съюза свиква Общо (делегатско) събрание на СИБ
на дата 20 и 21 май 2014 г. в залата на комплекс ”Жеравна” –гр. Банкя, при следния
дневен ред:
т.1. “Отчет за дейността на УС на СИБ за 2013 г. и Доклад за извършената
работа в СИБ периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.”;
т.2. “Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ през 2013 г.”;
т.3. “Отчет за изпълнението на Бюджета на СИБ за 2013 г.”;
т.4. “Бюджет на СИБ за 2014 г.”
При липса на кворум в обявения час Общото (делегатско) събрание на СИБ се
отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред,
независимо от броя на присъстващите делегати.
УС на СИБ прие Отчета и Доклада по т.1 от дневния ред на насроченото Общо
(делегатско) събрание за обсъждане и вземане на решение.
УС на СИБ прие отчет за изпълнението на бюджета и щата за 2013 г. и утвърди
бюджет и щат за 2014 г. Изпълнението на бюджета за 2013 г. и проекта за бюджет за
2014 г. ще бъдат представени на общото събрание за обсъждане и приемане.
УС на СИБ обсъди и прие информации за състоянието и дейността на Габровската
РО на СИБ, представена от г-жа Стефка Рачева – член на УС на СИБ и председател
Габровската РО; на Смолянската РО, представена от г-жа Петрана Николова –
член на УС на СИБ и координатор за Смолянски регион; на Кърджалийската РО,
представена от г-жа Петранка Варналиева – член на УС на СИБ и председател на РО
на СИБ в Кърджалийски регион.
УС на СИБ даде съгласие да бъде издаден алманах с литературни творби – стихове,
къси разкази, фейлетони, есета, рисунки, карикатури, художествени фотографии
и др., посветен на 25-годишнината на СИБ, на стойност 3300 лв. Възложи на
членовете на УС до провеждането на Общото събрание на СИБ (20.05.2014 г.) да
набележат и изпратят по електронната поща на сп. “Кураж” (г-жа Петя Митева
– гл. редактор) своите предложения за организиране на прояви, които да бъдат
включени в Плана за отбелязване на 25-годишнината на СИБ.
ІІ. При извършена проверка от ЦКРК на Варненската РО на СИБ се установи, че от
основаването на Варненската регионална организация на 16.07. 2010 г. до момента
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досегашното Дружество на инвалидите–Варна (ДИВ), регистрирано като юридическо
лице с председател д-р Радко Радев, не е кандидатствало и съответно не е приемано
за колективен член на СИБ, поради което ДИВ не е могло и не може да представлява
СИБ на територията на община Варна. На горното основание УС на СИБ прекратява
неоснователно ползвания от ДИВ статут на основна (общинска) организация на
СИБ в община Варна, с което ДИВ изгубва правото да провежда дейност, като част
от структурата на СИБ пред местната и държавната власт, институциите в страната
и извън нея. На основание своите действия и бездействие ДИВ изгубва правото да
ползва клубната база на СИБ във Варна, кв. “Чайка”, бл. 67 до вх. “Е”, а членският
състав на ДИВ губи правото да ползва членските книжки – образец на СИБ.
УС на СИБ включва Дружество на инвалидите “Бриз”- Варна с председател
г-н Обретен Иванов Михов в организационната структура на СИБ – структурно
звено на Варненската РО на СИБ, като определя на същото организационен статут
на основна (общинска) организация, със седалище в гр.Варна, клубната база в
кв.”Чайка”, бл.67, до вх. “Е”.
ІІІ.УС на СИБ определи авансово организационен статут на новоучредяващи се
структури на СИБ в общини на Добричка област, както следва:
- Дружество на инвалидите от СИБ в община Каварна – статут на основна
(общинска) организация;
-Дружество на инвалидите от СИБ в община гр. Добрич (Добрич – селска)
статут на основна (общинска) организация;
- Дружество на инвалидите в община Шабла (Крушари) – статут на основна
(общинска) организация
Така определеният организационен статут влиза в сила от момента на учредяването
на всяка от структурите поотделно, като всяка от тях регулира дейността си от
постановките на всички организационни документи на СИБ, отнасящи се до основна
(общинска) организация.
ІV. УС на СИБ внесе изменение и допълнение в Правилника за устройство на
дейността на низова организационна структура на СИБ и в Указанията за реда и
условията за прекратяване на членството в СИБ.
УС на СИБ прие нов Правилник за реда и условията за изплащане на целева
помощ за придружител на основание чл. 53 от ППЗИХУ.
(С промените в съюзните документи ще бъдат запознати ръководствата на всички
организационни структури на СИБ).
V. УС прие за колективен член на СИБ “Мебелисимо” ЕООД, регистрирано по
Търговския закон – ф.д. № 4668/ 2002 г. с управител г-н Светослав Данчев Цалов –
гр.София, ж.к. “Западен парк”, бл. 85, вх.3, ап.9.

I. Социални помощи и социални услуги
Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или
заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват
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инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.Те се
получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за
издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс.
Социалните помощи са: месечни; целеви; еднократни и се отпускат след преценка
на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното
положение; здравословното състояние; трудовата и учебната заетост; възрастта и
други констатирани обстоятелства. Министерският съвет определя месечен размер на
гарантирания минимален доход, който служи като база за определяне на социалните
помощи. Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето, спирането,
възобновяването и прекратяването на социалните помощи се уреждат с правилника
за прилагане на ЗСП (ППЗСП) с изключение на целевите помощи за отопление, които
се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика.
Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който
се извършва и социалната анкета. Право на месечна помощ имат лица или семейства,
чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален
доход (ДМД). Основа за определяне на ДМД е гарантираният минимален доход. В
ППЗСП се регламентира как се изчислява ДМД за различните категории лица. За лицата
с трайни увреждания са предвидени някои облекчени условия и по-висок коефициент
при изчисляване правото за получаване на социална помощ и за целевата помощ за
отопление. (Виж Закона за социално подпомагане Обн. ДВ. бр.56 от 19.05.1998г....посл.
изм. ДВ. бр.66 от 26.07.2013г. и ППЗСП Обн. ДВ. бр.133 от 11.11.1998г., ... посл. изм. ДВ.
бр.73 от 20 .07.2013г.)
Забележка: Хората с трайни увреждания, на които намалената работоспособност
е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК
(НЕЛК), ползват правата си по ППЗСП, независимо от определения в експертното
решение срок.
Социалните услуги се основават на целенасочена социална работа в подкрепа
на лицата за: осъществяване на ежедневни дейности; социално включване и се
предоставят въз основа на индивидуална оценка на потребностите и съобразно
желанието и личния избор на лицата.Те се извършват срещу заплащане на такси или
по договаряне от лицата, които ги ползват. Таксите за социални услуги, финансирани
от държавния бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет.
Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по
Закона за местните данъци и такси.
Социални услуги се извършват от: 1. държавата; 2. общините; 3. български
физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; 4. физически
лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно
законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава от Европейското икономическо пространство.
Лицата по т. 3 и 4 могат да предоставят социални услуги само след вписване в
регистър към Агенцията за социално подпомагане. Същите лица могат да предоставят
социални услуги за деца до 18 години само ако получат лиценз и вписване в регистъра
към АСП. ( Виж чл. 18, ал. 2 и 3 от ЗСП)
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Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната
община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, и е
работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане
на управлението чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат на физически
или юридически лица по чл. 18, ал. 2 и 3 на ЗСП.
Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
Социални услуги, които се предоставят в общността, са: личен асистент; социален
асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен център; център за
социална рехабилитация и интеграция; звено "Майка и бебе"; център за обществена
подкрепа; център за работа с деца на улицата; обществени трапезарии и други .
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са: домове за
деца с физически увреждания; домове за деца с умствена изостаналост; домове за
възрастни хора с увреждания; домове за възрастни хора с умствена изостаналост;
домове за възрастни хора с психични разстройства; дом за възрастни хора с физически
увреждания; дом за възрастни хора със сетивни нарушения и други. Социални услуги
в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите
за извършване на услуги в общността. (Виж чл. 36 от ППЗСП Обн. ДВ. бр.133 от 11
.11.1998г., ... посл. изм. ДВ. бр.73 от 20.08.2013г.)
ІІ. Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"
КАТО ЛИЧЕН АСИСТЕНТ могат да работят:
Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на
условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с
увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в
дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:
- да не са в нетрудоспособна възраст по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителната
разпоредба на ППЗСП;
- да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия
до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора
степен или съжителстващи лица по смисъла на т. 2, §1 от Доп. разпоредба на ЗСП
или от семейство на роднини и близки - за дете с трайно увреждане, настанено в това
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи;
- да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица
или деца с увреждания.
ПРАВО НА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ имат: лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; деца
до 18 години с ТНР или ВСУ, с определена чужда помощ; лица или деца, изведени от
специализирана институция за лица с увреждания.
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