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Съюзен живот
І. Общото (делегатско) събрание на СИБ, състояло се на 20 и 21 май 2014 г. в залата
на хотелски комплекс “Жеравна”-гр. Банкя обсъди и прие Отчет за дейността на УС
на СИБ за 2013 г., Доклад за извършената работа в СИБ за периода 01.01.2013 г. до
31.12.2013 г., Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ през 2013 г.... Обмениха се идеи за
отбелязване 25-та годишнина на СИБ в национален, регионален и общински мащаб.
Делегатите споделиха необходимостта от актуализиране на основните документи,
регламентиращи работата в структурите на СИБ и взаимодействието с другите
национално представителни организации на и за хора с увреждания.
"През 2014 г. СИБ трябва да разшири своите позиции в областите на трудовата
заетост и социалната защита на хората с увреждания, деформирани от финансовоикономическата криза - се посочва в Доклада за извършената работа в СИБ за
периода от 01.01. 2013 г. до 31.12. 2013 г. - Важна задача е пренастройване на съюзната
работа към проблемите на младите хора с увреждания и привличането им за
редовни членове на СИБ. Това ще позволи на организацията да разполага с по-голям
административен капацитет и да затвърди ролята си на партньор и коректив на
държавните структури. Стои отворен въпросът за самофинансиране на някои основни
дейности на съюза, което ще позволи провеждането на относително самостоятелна
социална политика. По решително трябва да звучи гласът на хората с увреждания
при усвояване на националните и европейските социални фондове за реализацията
на атрактивни социални проекти и програми. Необходимо е по-остро да се реагира
на опитите за омаловажаване или игнориране на някои от критериите за национално
представителство, с което се отваря път за достъп до форуми на гражданското
общество на самозвани и комерсиални неправителствени организации, обслужващи
политически, корпоративни или частни интереси. СИБ трябва да положи повече
усилия за преодоляване на апатията и дистанциране от обществените процеси на
хората с трайни увреждания, причинени от ниския социален статус и липсата на
видима перспектива за личен просперитет."

І. На заседание от 15.05.2014 г. Надзорният съвет на НОИ утвърди отчета за
изпълнението на бюджета на ДОО за 2013 г., а на следващото заседание, проведено
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на 27.05.2014 г. взе решение за актуализиране на пенсиите, отпуснати до 31.12.2013
г. с 2.7%. На основание чл. 100 от КСО осъвременяването се извършва с процент,
равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса
на инфлационните цени за предходния период. За 2013 г. осигурителният доход е
нарастнал с 5%, а индексьт на инфлацията с 0.4%.
Надзорният съвет на НОИ прие проект за ПМС с което от 01.07.2014 г. се определя
нов размер на социалната пенсия за старост от 113 лв. при досегашен размер 110 лв.
Решенията на Надзорния съвет на НОИ са утвърдени от заседание на МС, проведено
на 11.06. т.г.
Размерите на социалната пенсия за инвалидност, която се получава от лица със
степен на увреждане над 71%, стават:
- за лица със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) от 71% до 90%
- 1.1 х 113 = 124.30 лв.;
-за лица с намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) над 90% - 1.2 х
113 = 135.60 лв.;
- 25 % от социалната пенсия за загубена работоспособност (вид и степен на
увреждане) над 71 % получават хората с увреждания, които имат друг вид пенсия
(съответно 31.08 лв. до 90 % увреждане и 33.90 лв. над 90 %);
- лицата със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) над 90 %,
които постоянно се нуждаят от чужда помощ, записана изрично в експертното
решение на ТЕЛК, получават към пенсията си добавка за чужда помощ в размер 75 %
от социалната пенсия за старост т.е. 75 % от 113 = 84.75 лв.
Пенсиите за гражданска инвалидност от 01.07. т.г. стават:
-за лица със загубена работоспособност от 50 % до 70.99 % -1.00 х 113 = 113 лв.;
-за лица със загубена работоспособност от 71 % до 90 % - 1.15 х 113 =129.95 лв;
-за лица със загубена работоспособност над 90 % - 1.25 х 113 = 141.25 лв.
Пенсиите за военна инвалидност след индексацията стават:
-за редници и сержанти с намалена работоспособност над 90 % - 1.50 х 113 =169.50
лв.; с намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 1.40 х 113 = 158.20 лв.; с намалена
работоспособност от 50 % до 70.99 % - 1.15 х 113 = 129.95 лв.;
-за офицери с намалена работоспособност над 90 % - 1.60 х 113 = 180.80 лв.; със
загубена работоспособност от 71 % до 90 % - 1.50 х 113 = 169.50 лв.; със загубена
работоспособност от 50 % до 70.99 % - 1.15 х 113 = 129.95 лв.
Новият размер на социалната пенсия за старост ще се отрази и върху персоналните
пенсии, както и върху добавките за пострадалите в Отечествената война, ветераните
от войните и репресираните лица.
ІІ. Със Закона за културното наследство (ДВ. бр.19 от 13.03.2009 г. ....посл. изм.
ДВ. бр.66 от 2013 г.) се предоставят облекчени условия за ползване на културните
ценности от хората с увреждания:
“... Чл.186 ал.3 Музеите осигуряват подходящи условия за достъп до музейните
експозиции на хора с увреждания...
Чл.187 ал.5 Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се
освобождават от заплащане на входен билет.”
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Съгласно разпоредбата на чл.185 условията и редът за предоставяне на културните
ценности се определят с наредба на министъра на културата, която предстои да бъде
публикувана.
ІІІ. Национален телефон 070 018 250 за първична правна помощ разкри
Националното бюро по проект “Подобряване на достъпа на уязвими групи до
правна помощ чрез пилотен проект за първична правна помощ”. На горещата
телефонна линия всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет на цената
на един селищен разговор. Услугата се извършва от квалифицирани адвокати в
рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Разкрити са два изнесени центъра за първична правна помощ в гр. Сливен, ул.
“Великокняжевска” № 6, тел. 0877/622 665; в гр. Видин, ул. “Цар Александър ІІ”
№ 19, ет. 6, тел.0877/088 522. В центровете може да се срещнете с адвокат, с когото да
споделите вашия проблем, заедно да намерите подходящо решение и да подготвите
необходимите документи.
Пилотният проект се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014
г. “Norway grants”.
ІV. При недостиг на осигурителен стаж за пенсия за осигурителен стаж и възраст
до 5 години, заинтересованите лица, навършили пенсионна възраст по чл. 68,
ал.1 (за 2014 г. възрастта за пенсиониране на жените е 60 г. и 8 м., а за мъжете 63 г.
и 8 месеца) могат да закупят недостигащия им стаж на основание чл. 9а, ал.2, като
заплатят осигурителните вноски върху минималния размер на осигурителния доход
за самоосигуряващи се лица.
Ал. 1 на чл. 9а от КСО дава основание за попълване на недостигащия осигурителен
стаж при същите условия от лицата с висше и полувисше образование за времето
на редовното следване, след внасяне на осигурителните вноски по условията
на самоосигуряващите се лица. Минималният осигурителен доход за 2014 г. на
самоосигуряващите лица е 420 лева, а осигурителната вноска за пенсия е 17,8%
Следователно един месец (30 календарни дни) осигурителен стаж се придобива срещу
74, 67 лв.
Препоръчително е предварително да се направи справка в териториалното поделение
на НОИ, където могат да се получат конкретни указания за всяко заинтересовано
лице.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. С решения № 349 - 351 от 30.05. 2014 г. МС прие решения за признаване право
на национално представителни сдружения на и за хора с увреждания на “Център
за психологически изследвания”, “Асоциация на родители на деца с епилепсия” и
”Българска асоциация на хора с нервномускулни заболявания”. Този статут дава
право на сдруженията за редовно членство в Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания (НСИХУ) към МС.
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ІІ. На заседание от 11.06. т.г. МС прие План за действие за периода 2014-2015 г.
по изпълнението на дългосрочната Стратегия за заетост на хората с увреждания
2011-2020 г. Предвижда се осигуряването на подходящи форми за квалификация
и преквалификация, на заетост, на достъпна среда, на трудово посредничество, на
помощни средства, приспособления и медицински изделия, както и на адекватна
нормативна среда за хората с увреждания. В плана са отразени дейностите, които
ще бъдат реализирани през тази и следващата година, както и отговорните за
изпълнението институции и ведомства. Проект на плана е публикуван в интернетстраницата на МТСП.
ІІІ. На заседание от 30.05. т.г. МС прие решение за създаване на Национален
съвет по демографската политика, като консултативен орган на Правителството
за осъществяване на сътрудничеството и координацията между държавните
органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствените
организации при разработване, планиране, програмиране, идентификация на
ресурсното осигуряване, наблюдение и оценка на изпълнението на държавната
демографска политика. За председател на Съвета е определен Министърът на труда и
социалната политика.
ІV. МТСП прие проект за изменение и допълнение на Наредбата за енергийни
помощи, с който ще се предотврати ощетяването на социално слабите граждани,
получили енергийни помощи за изминалия сезон или неподали молби, след
индексацията на пенсиите от 01.07. т.г. Предвижда се редукция на диференцирания
минимален доход за достъп до помощта в предстоящия отоплителен сезон. Проектът
ще се приеме от МС, след обсъждането му в Съвета за тристранно сътрудничество.

Международно сътрудничество
І. Редовната годишна среща на Европейския пациентски форум (ЕПФ) се
проведе на 12 и 13 май т.г. в Брюксел - Кралство Белгия, с участието на Федерацията
“Български пациентски форум". На срещата бяха разгледани актуални въпроси
за достъп до здравни грижи и услуги, насърчаване, активно участие на хората с
увреждания и пацентите, разбиране към младежите и по-задълбочено включване
на младежките пациентски групи и др. Представиха се намеренията за набиране на
нови членове и за популяризиране на целите и ролята на младите хора в пациентската
организация.
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