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І. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране
на проекти, насочени към интеграция на хората с увреждания в обичайна работна
среда, чрез осъществяване на достъп, приспособления и оборудване на работните
места. Участниците в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани
по действащото законодателство. Конкурсната документация може да се намери в
Интернет страницата: http://ahu.mlsp.government.bg.
Проектите за конкурса да се подават в един оригинален екземпляр и 2 копия
на хартия, формуляр и бюджет на електронен носител. Отпуснатите средства
представляват минимална държавна помощ по силата на Регламент (ЕС) № 1407/2013
Г., в сила от 01.01. 2014 г.
Срокът за подаване на конкурсните документи е до 17.30 ч. на 17.08. 2015 г.
Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, София-1000, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106 по пощата с обратна разписка с пощенско
клеймо най-късно до 17.30 ч. на 17.08. 2015 г.
Телефон за справки: 02/931-80-95; 02/832-90-73.
ІІ. Националният осигурителен институт (НОИ) предлага нови 4 електронни
услуги, които се заплащат от потребителя съгласно Тарифата на услугите на НОИ за
1 брой удостовевение:
- удостоверение за получен доход от пенсии и добавки за ползване от институции
в друга държава, което да се докаже, какъв доход е получавало лицето за минал
период;
- удостоверение за месечен размер на получаваните суми от пенсии и добавки,
за ползване от институции в друга държава;
- удостоверение за доказване на обстоятелството, че лицето не получава пенсия
(т.е., че не е пенсионер);
- безплатно удостоверение за изплащане на неполучена пенсия от починал
пенсионер, чрез подаване по електронен път на заявление от наследниците
(изплащането в чужбина на неполучена пенсия от починал пeнсионер е възможно само
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за страните-членки на ЕС, Европейското икономическо пространство, Швейцария и
държавите със сключена спогодба с Република България).
ІІІ. Месечна добавка за социална интеграция на хората с увреждания се отпуска
според вида и степента на увреждането и индивидуалните потребностите на хората
с увреждания. Тази добавка е диференцирана и представлява сбор от парични
средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на
действителни разходи, направени от лицето (виж. чл. 42 от ЗИХУ). Тя се определя
като процент от гарантираният минимален доход (ГМД), определен от Министерски
съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане. Към настоящият
момент ГМД е в размер на 65 лв.
Добавката е диференцирана съобразно допълнителните разходи на лицето за:
Месечна добавка за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален
доход (15% от 65 лв. = 9,75 лв) за лицата с трайни увреждания 71% и над 71% трайно
намалена работоспособност, за лица с намалена работоспособност от 50% до 70% и
заболявания на долните крайници, за деца от 7 до 16 годишна възраст с вид и степен
на увреждане;
Месечна добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги
в размер на 20% от ГМД (20% от 65 лв. = 13 лв) за лица с трайни увреждания над
16-годишна възраст и с над 90% трайно намалена работоспособност с определена от
ЕР чужда помощ, за деца до 16-годишна възраст с над 71% вид и степен на увреждане ;
Месечна добавка за обучение в размер до 20% от ГМД (20% от 65 лв. = 13 лв) за
лица с ТНР и деца с определен вид и степен на увреждане, които имат потребност от
придобиване на допълнителни знания и умения чрез различни форми на обучение
извън заложените в системата на общообразователната подготовка. Тя се изплаща
след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението;
Добавка за балнеолечение и рехабилитация, която се изплаща веднъж в годината
на лица с трайни увреждания с над 90% загубена работоспособност (вид и степен на
увреждане), на деца до 16-годишна възраст с определен вид и степен на увреждане,
на военноинвалиди при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.
Лицата с трайни увреждания с определена чужда помощ получават двойния размер
на добавката за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.
Тази добавка е до трикратния размер на ГМД (3 х 65 лв. = 195 лв), но не повече от
действително направения разход, удостоверен с оригинален разходооправдателен
документ;
Месечна добавка за диетично хранене и лекарствени средства в размер на 15% на
ГМД (15% от 65 лв. = 9,75 лв) на лица с трайни увреждания със 71% и над 71% трайно
намалена рабостоспособност или деца с определен ВСУ при наличие на медицинско
удостоверение от общопрактикуващ лекар;
Месечна добавка за достъпна информация в размер на 15% от ГМД (15% от 65 лв.
= 9,75 лв) на лица с трайни слухови и/или зрителни увреждания, довели до намалена
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работоспособност 71% и над 71% или деца с определен вид и степен на увреждане.
Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности –
наем за общинско жилище, на самотни лица с трайни увреждания с намалена
работоспособност, ако настанителната заповед е на тяхно име. Добавката е в размер
на нормално определения наем по реда на Закона за общинската собственост.
Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на заявлениедекларация, подадена от правоимащото лице или негов законен представител до
дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, след представяне на лична
карта (личен паспорт) и социална оценка от консултативна комисия.
Месечната добавка се изплаща при условие, че лицето не е ползвало правото за
същия вид помощ (услуга) по други закони (виж. чл. 24 до 31 на ППЗИХУ).
ІV. От 1 юли 2015 г. в дирекциите „Социално подпомагане" започна приемането
на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен
сезон 2015/2016 г. Крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. Молбите
се подават по постоянен адрес, в тях задължително се заявява видът на ползваното
отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. 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 2015 г. до 31 март
2016 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва
на два транша - за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от края на месеца,
следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а до 31 януари
2016 г. - за месеците януари, февруари и март.
За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент,
с който се намалява размерът на пенсиите - от 1,245 на 1,269. Изменението е с цел
да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през
предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им.
V. С решение на Министерския съвет от 08.07.2015 г. се запазва размерът от 250
лева на еднократната целева помощ за първокласници за учебната 2015/2016 г.
Целта на помощта е да бъдат покрити част от разходите в началото на учебната
година. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в
първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от
семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е понисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни
увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в
семейство на роднини или близки.
Дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби-декларации за този вид
помощ до 30 септември 2015 г. Молбите се подават по постоянен адрес, след записване
на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 25 май 2015 г. в Пресклуб България на Стадион “В. Левски” Спешъл
олимпикс България проведе пресконференция по повод 60 дни до откриването
на Световните игри на Спешъл олимпикс Лос Анжелис-2015 г. Направен беше
междинен отчет за резултатите от кампанията за набиране на средства и беше даден
старт в България на кампанията “Стани фен – вържи си връзки”.

Международно сътрудничество
При обсъждане на темата "Към Европа без бариери: Европейска карта за хората с
увреждания", организирано в Европейския парламент от евродепутата Марек Плура
на 30 юни 2015 год., еврокомисарят Тиссен обяви публично, че поканата за участие на
държавите – членки на ЕС в търг за изготвяне и прилагане на европейска карта за
свободно движение (мобилност) на хората с увреждания, ще стартира през това
лято.
СИБ с удовлетворение отбелязва този факт, защото въвеждането на европейска
карта за мобилност е проект, за който дълго време самият той води активна
кампания. Същото се отнася и за необходимостта от Европейски регламент за
достъпност на хората с увреждания.
Картата ще улесни пътуването до друга държава-членка за хора с увреждания и ще
им позволи да получават същите преференции при активното им участие в проявите
в областта на културата, в свободното им време, в туризма, спорта и транспорта при
съответните условия, предлагани за хората с увреждания на тази страна.
Картата ще бъде призната навсякъде в ЕС – както и Картата за паркиране на хора
с трайни увреждания на ЕС ("Blue Badge").
Издаването на картата за свободно движение (мобилност) ще бъде отговорност на
държавите-членки. Комисар Тисен подчерта, че на тях са предоставени 1,5 милиона
евро за стартиране подготовката и изпълнението на проекта и се надява това да стане
факт в началото на 2016 г.			
EDF ще продължи да подкрепя проекта в неговите следващи фази и призова своите
членове да мобилизират националните правителства да кандидатстват за съответното
финансиране и за приемане на Картата за свободно движение (мобилност)във
възможно най-скоро време.
Беше подчертано обаче и друго - че заедно с Картата за свободно движение трябва
са работи и по Европейски регламент за достъпност.
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