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Съюзен живот
І. От 01. 09. до 05.09. 2015 г. в Почивна станция “Тишина” – Приморско на
СГБ се проведе семинар за обучение на актива на СИБ от цялата страна с
модератор Красимир Коцев – председател на СИБ. Обсъдени бяха актуални теми от
организационната практика на Съюза:
Изложение за дейността на СИБ в съвременната обществена обстановка –
водещ занятието Красимир Коцев –председател на СИБ.
Социална дейност в структурите на СИБ, регистриране и отчет – ползвани
образци от местните и регионални структури, примерен наръчник за ценово
остойностяване, ръководител на занятието Мариана Кирчева – касиер-счетоводител;
Международни организации на хората с увреждания, членство и
международни контакти на СИБ, преглед на обстановката в Европа и света –
водещ на занятието д-р Морфи Скарлатов – гл. експерт;
Дейност по предоставяне на целева помощ за придружител, съгласно чл. 53
от ППЗИХУ – водещ занятието Анета Диловска – гл. експерт;
Организационна дейност в структурите на СИБ на отделни равнища:
съставни и самостоятелни дружества, основни (общински) организации със
съставни и без съставни структури, регионални организации; ползвани съюзни
образци; норма на представителство за избор на делегати за за по-висши общи
(делегатски) събрания на СИБ; ред за провеждане на предстоящата отчетноизборна кампания в началото на 2016 г. във всички организационни структури
на СИБ; задължителна документация от събранията – водещ занятието Стоян
Манолов – специалист в СИБ.
Извършени проверки от ЦКРК на СИБ, впечатления от състоянието на КРК
в организации и дружества, перспективи за дейността – водещ занятието Георги
Георгиев – председател на ЦКРК.
Работа на дописниците на сп. “Кураж”, предстоящата абонаментна кампания
за 2016 г., РО на СИБ - актуализация на адресите –водещ занятието Петя Митева –
гл. редактор на сп. “Кураж”.
Информация за състоянието и дейността на регионалните организации на
СИБ: РО на СИБ - Ловеч, Иван Лазаров – председател; РО на СИБ – Силистра, Христо
Стойчев – председател; РО на СИБ – Сливен, Веселин Василев – председател; РО на
СИБ - Видин, Васко Василев - член на УС на РО.
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ІІ. След задълбочено обсъждане на заседание от 02.09. 2015 г. УС на СИБ
взе решение, считано от 01.02.2016 г., за закриване на контролно-ревизионните
комисии в дружествата, в секциите според основното заболяване и клубовете по
интереси на СИБ. Действащите до тази дата дружествени КРК последно да представят
Доклад за своята дейност през 2015 г. пред съответното отчетно-изборно събрание на
дружеството през м. февруари 2016 г., след което отчетно-изборното събрание няма
да избира нова КРК на дружеството и неин председател.
На същото заседание УС на СИБ прие решения за подготовката на предстоящия
през 2016 г. VІІІ-и конгрес на СИБ и отчетно-изборната кампания за него, която
ще протече в следните срокове:
всички съставни дружества да проведат своите общи отчетно-изборни събрания
в периода от 01.02. до 22.03. 2016 г;
основните (общински) организации на СИБ да проведат своите общи
(делегатски) отчетно-изборни събрания веднага след приключване на събранията на
съставните структури, но при краен срок на провеждането 10.04. 2016 г.;
основните (общински) организации, които нямат съставни структури да
проведат своите общи (делегатски) отчетно-изборни събрания в периода от 01.02.
най-късно до 30. 03. 2016 г.;
самостоятелните дружества на СИБ (без общински статут) да проведат своите
общи отчетно-изборни събрания в периода от 01.02. най-късно до 30.03. 2016 г.;
общите (делегатски) отчетно-изборни събрания на регионалните организации
на СИБ да се проведат в градовете-седалища на тези организации в периода от 13.04.
най-късно до 20.07.2016 г., по утвърден от УС на СИБ график.
ІІІ. На заседанието от 02.09. т.г. УС на СИБ определи статут на основна
(общинска) организация на СИБ на новоучредената организационна структура
на СИБ в гр.Балчик, с председател г-жа Деспина Маринова.

І. С приетия през м. декември 2015 г. Закон за изменение и допълнение на
КСО се утвърждава нарастване на възрастта и стажа за пенсиониране по чл.68,
ал.1-2 (ІІІ-та категория труд), както следва:
година

жени (възраст и стаж - родени)	мъже(възраст и стаж - родени)

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

60г.10м./35г.02м. от 01.05.1955г. до 28.02.1956г. 63г.10м./38г.02м. от 01.05.1952г. до 28.02.1953г.
61г.00м./35г.04м. от 01.03.1956г. до 31.12.1956г 64г.00м./38г.04м. от 01.03.1953г. до 31.12.1953г.
61г.02м./35г.06м. от 01.01.1957г. до 31.10.1957г. 64г.01м./38г.06м. от 01.01.1954г. до 30.11.1954г.
61г.04м./35г.00м. от 01.11.1957г. до 31.08.1958г. 64г.02м./38г.08м. от 01.12.1954г. до 31.10.1955г.
61г.06м./35г.10м. от 01.09.1958г. до 30.06.1959г. 64г.03м./38г.10м. от 01.11.1955г. до 30.09.1956г.
61г.08м/36г.00м. от 01.07.1959г. до 30.03.1960г. 64г.04м./39г.00м. от 01.10.1956г. до 31.08.1957г.
61г.10м./36г.02м. от 01.05.1960г. до 28.02.1961г. 64г.05м./39г.02м. от 01.00.1957г. до 31.07.1958г.
62г.00м./36г.04м. от 01.03.1962г. до 31.12.1961г. 64г.06м./39г.04м. от 01.08.1058г. до 30.06.1959г.
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година жени (възраст и стаж - родени)	мъже(възраст и стаж - родени)
2024г.
2025г.
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.

62г.02м./36г.04м. от 01.01.1962г. до 31.10.1962г. 64г.07м./39г.06м. от 01.07.1959г. до 31.05.1960г.
62г.04м./36г.08м. от 01.11.1962г. до 31.08.1963г. 64г.08м./39г.08м. от 01.06.1960г. до 30.04.1961г.
62г.06м./36г.10м. от 01.09.1963г. до 30.06.1964г. 64г.09м./39г.10м. от 01.05.1961г. до 31.03.1962г.
62г.08м./37г.00м. от 01.07.1964г. до 30.04.1965г. 64г.10м./40г.00м. от 01.04.1962г. до 28.02.1963г.
62г.10м./37г.00м. от 01.05.1965г. до 28.02.1966г. 64г.11м./40г.00м. от 01.03.1963г. до 31.01.1964г.
63г.00м./37г.00м. от 01.03.1966г. до 31.12.1066г. 65г.00м./40г.00м. от 01.02.1964г. до 31.12.1964г.

2030г. 63г.03м./37г.00м. от 01.01.1967г. до 30.09.1967г. Забележка: Промените в КСО изискват
2031г. 63г.06м./37г.00м. от 01.10.1967г. до 30.06.1968г. пенсионната възраст за мъжете и жените да се
2032г. 63г.09м./37г.00м. от 01.07.1968г. до 31.03.1969г. изравни, като за двата пола стане 65 години.
2033г. 64г.00м./37г.00м. от 01.04.1969г. до 31.12.1969г. За мъжете това ще стане по-рано – през 2029 г.
2034г. 64г.03м./37г.00м. от 01.01.1970г. до 30.09.1970г. и затова нарастването е само с по един месец.
2035г. 64г.06м./37г.00м. от 01.10.1970г. до 30.06.1971г. За жените пенсионната възраст ще стане 65
2036г. 64г.09м./37г.00м. от 01.07.1971г. до 31.03.1972г. г-ни през 2037 г., като нарастването до 2029
2037г. 65г.00м./37г.00м. от 01.04.1972г. до 31.12.1972г. г. е с по 2 месеца, а от 2030 г. е по 3 месеца.

ІІ. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е със седалище в Страсбург
(Франция) и в своята дейност се ръководи от Европейската конвенция за защита
правата на човека и основните свободи, която се прилага в 47 държави-членки на
Съвета на Европа. Към съда може да се обърне всеки гражданин, когато установи, че
са нарушени основните му права или е станал жертва пряко или лично на нарушение.
Не може да се оплаква относно закон или нормативен акт, който смята за несправедлив,
нито да се оплаква от името на други лица, освен когато те са посочили лицето за техен
представител. Жалбоподателят трябва да е физическо или юридическо лице. Жалбата
се подава, ако нарушението е било извършено от орган на държавата, например от
съда или от публичната администрация. ЕСПЧ не разглежда жалби срещу частни
физически или юридически лица. Жалбоподателят може да се обърне към ЕСПЧ,
след като са изчерпани всички правни средства за защита в съответната държава
и последната съдебна инстанция се е произнесла с решение.
Жалба до ЕСПЧ се подава в срок до 6 месеца от датата на решението на
последната съдебна инстанция в страната. След този срок съдът не може да приеме
жалбата за разглеждане, независимо от тежестта на обстоятелствата за забавянето.
Съдопроизводството в ЕСПЧ е безплатно за жалбоподателите, с изключение на
пощенските разходи, експертизите и адвокатските услуги, които е желателно да се
ползват.
Жалбата може да се напише на всеки един от официалните езици на държавитечленки, ратифицирали Конвенцията, включително и на български. Адресът е: The
Registar European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex.
Не е необходимо жалбоподателят лично да посети Страсбург за да изложи устно
съдържанието на жалбата. Конкретният случай няма да бъде разгледан по-бързо
и да се получи правна консултация. Необходимо е само да се изтегли формуляр
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за жалбата от сайта на ЕСПЧ, да се попълни ясно и четливо, да се подпише
и изпрати на адреса. Жалбата задължително трябва да съдържа име, дата на
раждане, националност, пол, професия и адрес (данните трябва да са лични или
на упълномощения представител); държавата срещу която е насочена жалбата;
кратко изложение на фактите; изброяване на нарушените права; описание на
всички вътрешноправни средства, които са ползвани при защита на нарушените
права, като се посочва датата на всяко съдебно решение; посочва се в какво се
изразява искането на жалбоподателя, включително исканото справедливо
обезщетение. Съдът не допуска разглеждането на анонимни жалби, но при изявено
желание в жалбата, самоличността на жалбоподателя да остане неразкрита, следва да
се посочат основателни причини за искането.
Съдът уведомява жалбоподателя писмено за всяко свое решение.
ІІІ. Телефони за връзка с важни национални институции:
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – 02/8-119-443;
Агенция за социално подпомагане (АСП) 02/9-350 550;
Национален осигурителен институт (НОИ) - информационен телефон за
цялата страна: 07001402, интернет сайт www.noi.bg;
Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК) – информационен телефон
за цялата страна: 080014800, интернет сайт www.nhif.bg;
Национална агенция по приходите (НАП) – информационен телефон за
цялата страна: 070018700, интернет сайт www.nap.bg;
Гореща линия на МВР за полицейско насилие: 02/982 22 22;
Горещ телефон за социални консултации (безплатен) – 0 800 88 001;
Сигнали за корупция (безплатен) –0 800 11 617.
ІV. Одобрена е от Министерския съвет и Европейската комисия Програма
на Агенция за социално подпомагане при МТСП за безвъзмездно раздаване на
пакетирана храна на повече от 255 000 социално слаби граждани и семейства,
подпомогнати през отоплителния сезон 2014-2015 г., в т.ч.10 000 пострадали при
бедствия и аварии. БЧК отново е избрана за партньорска организация чрез процедура
за подбор, тъй като разполага с 27 областни склада и доброволчески потенциал за
извършване на трудоемки дейности по пакетиране на помощта за социално слабите
граждани. Акцията ще започне в началото на м. ноември т.г., след провеждането на
изборите за местни органи на властта и националния референдум.
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