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Съюзен живот
І. Ръководството на СИБ предложи на национално представителните организации
на и за хора с увреждания, членки на НСИХУ при МС, проект на Платформа за
неотложните въпроси по спазване на правата на хората с увреждания, която след
съгласуване да бъде изпратена до основните политически сили за включване на
проблемите в предизборните дискусии и за тяхното решаване след изборите за
43-то Народно събрание. Проектът съдържа заявка за активизиране на работата
по изпълнение на Стратегията на СИБ за постигането на достоен живот за хората
с увреждания. Отношението към съдържанието на платформата ще рефлектира в
отношението на хората с увреждания към кандидатите за народни представители
и към политическите сили, които ги предлагат на вниманието на избирателите. С
публикацията на проекта за платформа предоставяме възможност на структурите на
СИБ да направят предложения за изменения и допълнения:
"От името на 19 национално представителни организации на и за хора с увреждания,
членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ),
представляващи повече от 150 000 граждани със специфични възможности, предлагаме
на Вашето внимание следните неотложни въпроси за дискусия в предизборната
кампания за изборите за народни представители на 05.10.2014 г. и за очертаване на
позиция по следните проблеми:
1. Да продължи конструктивният диалог и сътрудничество между държавните
институции и национално представителните организации, като се засили
чуваемостта и прозрачността в действията им, общественото мнение постепенно
да се оттърси от емоциите на уличния монолог при спазване на духа и буквата на
Закона, и се осигури атмосфера на толерантност и търпимост към различията,
независимо от техния генезис.
Да не се допускат за обсъждане от органите със законодателна инициатива
на проектодокументи, засягащи статуса на хората с трайни увреждания, без
предварителното становище на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания (НСИХУ) при МС, съгласно действащата разпоредба на чл. 6, ал. 3
на Закона за интеграция на хората с увреждания. Да не се допуска подмяна на
представителство на неправителствения сектор в социалната сфера с нелегитимни
организации и самопровъзгласили се лидери на групи в медико-социален риск.
При евентуално формиране на обществени съвети към държавните институции след
парламентарните избори, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания,
да се привличат легитимните представители на неправителствените организации с
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доказан принос при формирането и развитието на гражданското общество в страната.
2. Да продължи работата във всички сфери на обществения живот за осигуряване
на равни възможности и се гарантира свободен достъп на хората с увреждания
до образование, професионално обучение и квалификация и преквалификация;
трудова реализация; здравеопазване и здравни услуги; интеграция и реинтеграция
в обществото; подходяща архитектурна, транспортна и комуникативна среда.
3.Да продължат процесите на адаптация на националното законодателство
към духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
с осигуряване на публичен ресурс за провеждане на активни политики. Да се
извършва постоянно наблюдение върху обществения ресурс, разходван за изпълнение
на препоръките, поставени в Конвенцията и европейското законодателство.
4. Настояваме Агенцията за хората с увреждания да поеме функциите на
координиращ орган по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората
с увреждания, а мониторингът да се извършва он НСИХУ при МС, председател на
който е зам.-председател на МС.
5.Да се следи за стриктното, своевременно и в пълен обем извършване на
дължимите социални плащания, а при извънредни обстоятелства предварително
да се информират засегнатите граждани и институции чрез техните легитимни
неправителствени организации и СМИ. Да не се допуска намаляване на доходите на
хората с увреждания и се пристъпи към устойчивото им нарастване с приоритет на
доходите от трудова дейност, а добавките за социална интеграция и рехабилитация
на хората с увреждания да не се обвързват с доходни критерии.
6. Трудовата заетост на хората с увреждания да стане приоритет в работата на
държавните и общински органи за управление, като се акцентира върху запазването
на работни места на хората с намалена работоспособност чрез адаптация на
условията за труд към функционалния дефицит на хората с увреждания; да се
възроди надомната работа, като спестените средства за издръжка на работните
места при обичайни условия се пренасочат към рехабилитация на надомниците; при
възлагането на обществените поръчки да се отчита броя на трудоустроените лица, а
за специализираните предприятия и звена за трудоустроени лица; да се предвидят
специални бонуси при оценка на подадените оферти.
7. Да се започне подготовка в началото на мандата за обвързване на социалните
плащания към Линията на бедността (ЛБ), вместо досегашното съотнасяне към
Гарантирания минимален доход (ГМД).
8. При подписването на Рамковия договор с Лекарския съюз да не се подменя
освобождаването от такса за медицинско обслужване на хората с трайни увреждания,
с освобождаване от такса на хронично болни граждани, тъй като не всички
увреждания са свързани с хронично заболяване. Подписването на рамковия договор
да не се отлага безконтролно във времето, а да се търсят компромисни решения със
заинтересованите страни в рамките на І-то тримесечие на текущата година. Да се
потърсят пътища за намаляване цените на лекарствата и се включват периодично
нови позиции в реимбурсния списък на редки заболявания.
9. Да се ускори процедурата по извършване на медицинската експертиза
на трайната неработоспособност (вид и степен на увреждане) и се установят
приемливи срокове за произнасяне по обжалваните решения на медицинската
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експертиза. Представителите на НОИ да се върнат в ТЕЛК, защото там могат да
видят на живо човека, докато в момента комисия от лекари с неясна квалификация
разглеждат само документи и по неясни правила връщат и оспорват ТЕЛК решения.
Да се проучи възможността за делегирани права за извършване на медицинска
експертиза от ЛКК в болници с доказани възможности в определени медицински
специалности, с което да се компенсира отчасти закриването на специализираните
ТЕЛК-ове.
10. Да се предприемат мерки за финансово обезпечаване на Плана за изпълнение
на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания с цел осигуряване
на заетост на хората с тежки увреждания, включително субсидиране на заетостта
на лицата с интелектуални затруднения и сензорни увреждания.
11. Да се облекчи максимално достъпът на хора с намалена работоспособност до
пазара на труда чрез засилване контрола за спазване на квотите за трудоустроени
лица, създаване на адаптирани работни места към физиологичния дефицит на хората
със специфични възможности, въвеждане на гъвкаво работно време, създаване
на облекчен режим при започване и извършване на малък (семеен) бизнес от хора
с увреждания и членове на техните семейства. Да се предприемат спешни мерки за
засилване преференциите за специализираните предприятия, като част от защитената
заетост в ЕС.
12. Да не се допуска проектиране, въвеждане в експлоатация или започване на
ново строителство, както и основен ремонт без проект, отговарящ на изискванията
за достъпна среда, съобразно изискванията на Наредба № 4 на МРРБ ОТ 14.07.2009
г. В програмите за саниране на амортизирани сгради да се включи преустройство на
подстъпите и входовете за безпроблемно преминаване на детски и инвалидни колички
до асансьорна кабина.
13. Да се засилят процесите на деинституционализацията за лица и деца с
увреждания и се осигурят адекватни права и ресурси на семействата –биологични
и приемни, да се провежда балансирана политика по отношение на специализираното
обучение и обучение в обичайна среда на деца и юноши в медико-социален риск. Да се
засили професионалната насоченост при специализираното обучение."

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
1. На заседание от 02.07. т.г. МС одобри допълнителни разходи в бюджета на
МТСП в размер на 4 млн . лв. за сметка на преструктуриране на централния бюджет.
Основната част от допълнителните средства ще бъдат използвани за продължаване
на заетостта на наетите в началото на годината лични асистенти по Националната
програма “Асистенти на хората с увреждания”, чийто брой е 3 343.
2. Еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на
държавните и общинските училища за покриване на част от разходите в началото
на новата учебна година, ще бъде в размер на 250 лв. Помощта ще обхване около 45
000 деца, чиито семейства отговарят на условията за социално подпомагане.
3. Проект “Защитена заетост – опит, иновации и възможности” по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ представи Агенцията за хората
с увреждания на пресконференция, състояла се на 04. 07. 2014 г. Проектът беше
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представен от г-жа Мариана Кърковска – ръководител на проекта, след което се
осъществи конферентна връзка и презентация с партньора по проекта – Главна
дирекция “Труд и социална икономика”, регион Галисия, Кралство Испания.
Пресконференцията беше открита от г-н Минчо Коралски – изпълнителен директор
на АХУ, а приветствие към участниците поднесе г-н Лазар Лазаров – зам.-министър
на труда и социалната политика.
Проектът се финансира от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
и включва основни дейности: Анализ на текущите практики и нужди в сферата на
защитената заетост в България и Галисия; обмяна на опит от експертни групи; анализ
на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативните процеси;
разработка на наръчник със стъпки за прилагане на добрите практики и разработка на
политики от АХУ и други заинтересовани страни; съвместно разработване, планиране
и синхронизиране с местното законодателство на нови процеси и услуги в сферата на
защитената заетост; провеждане на семинари по прилагане на нови политики, мерки
и най-добрите практики.

І. В ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г. е Публикувана Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда на отпускане на целева помощ
за отопление. При определяне правото на целевите помощи за отопление размерът на
пенсиите отпуснати до 31.12.2013 г., се намалява с коефициент 1,245, така увеличението
на пенсиите през 2013 г. няма да се отрази на достъпа до помощта. Друго изменение в
Наредбата е обособяването на отделна целева група на децата, настанени в семейства
на роднини и близки или в приемни семейства по реда чл. 26 от Закона за закрила
на детето.Утвърден е нов образец на молба - декларацията за отпускане на целева
помощ, която лицата могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане" или да
изтеглят от сайта на Агенцията за социално подпомагане.
Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" започва
от 1 юли 2014 г., като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2014 г.
Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на
ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен
газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка
актуален клиентски/абонатен номер.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2014 г. до 31 март
2015 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва
на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца,
следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари
2015 г. - за месеците януари, февруари и март.
Предстои определянето на размера на целевата помощ за отоплителен сезон
2014/2015 г.
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