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Уважаеми колеги –
членове на СИБ,
роднини и съмишленици
на хората с увреждания,

Настъпващата Нова 2016 г. е повод
за реална равносметка на извършеното в
полза на хората с увреждания, както и на
пропуснатите възможности за утвърждаване
правото им на свободен избор за постигане на
равен старт в учението, труда, бита, личния и
обществения живот. Продължаващата финансово-икономическа криза, съчетана
с остро политическо противопоставяне, бюрокрация, корупция и незачитане на
държавните институции, не позволиха да разгърнем напълно възможностите си на
неправителствена организация, изградена в условията на прохождащо гражданско
общество. Отново се сблъскахме с безродни новобогаташи и техните слуги, защитаващи
корпоративни и чужди интереси. Продължиха опитите за игнориране напълно или
частично на неправителствения сектор в процеса на реформите и да се прехвърлят
съпътстващите ги тежести върху най-уязвимите слоеве на населението, в т.ч. и върху
хората с увреждания. Продължиха опитите за дестабилизация и подчиняване на
неправителствените организации чрез поставянето им във финансова зависимост от
държавните институции по пътя на възлагане на удобни проекти за управляващите.
Тази обстановка затрудни СИБ и другите национално представителни
организации на и за хора с увреждания в борбата им против общото обедняване и
социално разслоение на населението, не позволи на хората с увреждания да се оттласнат
от долните етажи на социалната стълбица. Продължиха да намаляват доходите от
трудова дейност на хората със специфични възможности чрез затруднен достъп до
пазара на труда и всевъзможни бариери. Безплодните реформи в здравеопазването
изостриха отношенията между осигурителните системи и органите на медицинската
експертиза, поставяйки я в услуга на финансовата целесъобразност. Продължава да
бъде затруднен достъпът до социалните услуги и помощи поради хаотични промени
в нормативната уредба на социалния сектор.
През Новата 2016 г. СИБ ще продължи усилията за спазване от държавните и

Информационен бюлетин- декември 2015 г.



обществените институции на постиженията в гражданското общество, ограничаване
ролята на самообявилите се фактори за посредници в социалните дейности и защита
правата на гражданите в медико-социален риск. Решително трябва да се пресичат
опитите за използване структурите на СИБ за лични, корпоративни и групови цели.
Като продължава да играе ролята на коректив и партньор на държавните и местните
органи на властта, СИБ трябва по-често да заявява своята позиция самостоятелно,
без да изчаква становището на всички организации – членки в НСИХУ, което
произтича от мястото му на най-голямата и най-авторитетна организация на и за хора
с увреждания. Мястото му на регионална авторитетна сила, трябва да се отстоява с
нови регионални и общоевропейски инициативи.
Новата 2016 г.е особено важна за СИБ, защото в края й ще се проведе VІІІ-я конгрес
на организацията и той трябва да обсъди нов, по ефективен инструментариум
за въздействие върху обществените процеси и техните организационни субекти.
Съюзът трябва да се отвори по-широко към младите хора, към симпатизантите на
хората с увреждания и членовете на техните семейства. Дейността в структурите
на СИБ трябва да се придвижи по-близко от дейност на хората с увреждания, към
дейност в полза на хората с увреждания, извън политичиското противопоставяне,
корпоративните и груповите интереси. Трябва да осмислим и овладеем по-добре
ролята на социалната чувствителност в обществото при защита интересите на хората
в неравностойно положение.
На членовете на СИБ, многобройния актив и доброволците, на всички хора с
увреждания и техните семейства желая успешна, мирна и богата Нова 2016 година!
			

Красимир Коцев – Председател на СИБ

І. На заседанието от 02.09.2015 г. УС на СИБ определи за подготоката и
провеждането на VІІІ-я Конгрес на СИБ следните комисии ( работни групи):
Комисия А за изготвяне на обобщен Отчет за дейността на Съюза на
инвалидите в България през мандатния период (извършеното по цялостната
дейност за времето от 2011 г. до 2016 г, в т.ч. и по приетите от VІІ-я Конгрес Насоки).
Председател - Красимир Петков Коцев – Председател на СИБ;
- Смилянка Йорданова Запрянова – член на УС на СИБ;
- Петрана Николова Николова – член на УС на СИБ;
- Петрана Димитрова Варналиева – член на УС на СИБ;
- Анета Тонова Диловска – гл. експерт в ЦУ на СИБ;
- Пею Богданов Пеев – гл. експерт в ЦУ на СИБ.
Комисия Б за изменение и допълнение на Устава на СИБ.
Председател - Красимир Петков Коцев – Председател на СИБ;
- Георги Димитров Георгиев – председател на ЦКРК;
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- Любен Иванов Лаков – член на УС на СИБ;
- Йотка Андреева Вълева – член на ЦКРК;
- Стефка Славеева Рачева – член на УС на СИБ;
- Стоян Кирилов Манолов –специалист в ЦУ на СИБ.
Комисия В за изготвяне на проект на Насоки за дейността на СИБ до 2021 г.
(за работата на организацията през следващия 5-годишен мандат).
- Иванка Иванова Казакова – член на УС на СИБ;
- Желязка Костадинова Вълева – член на УС на СИБ;
- Милка Петкова Костова - член на ЦКРК;
- Кирил Иванов Анов – член на УС на СИБ;
- Росана Александрова-Чакърова – гл. експерт в ЦУ на СИБ.
Предвидени са още две комисии Комисия Г за организационно-техническата
подготовка и провеждането на VІІІ-я Конгрес на СИБ и Комисия Д за връзка с
обществеността и изпращане на материалите за VІІІ-я Конгрес на СИБ, съставите
на които ще бъдат утвърдени от УС на СИБ най-късно до 30.04.2016 г.
УС на СИБ определи сроковете за етапно извършване на възложената подготвителна
работа от комисиите за подготовката и провеждането на VІІІ-я Конгрес.

І. Категоризирането на труда при пенсиониране се извършва на основание
разпоредбите на приетата от МС Наредба за категоризиране на труда при
пенсиониране ( ДВ бр. 123 от 1998 г.). Категоризацията на положения труд до 31.12.
1999 г. се преценява съгласно разпоредбите на Правилника за категоризиране на
труда при пенсиониране ( отменен от 01.01. 2000 г.).
Конкретната преценка за наличие или липса на основание за зачитане на осигурителен
стаж, както и на категорията труд, от която следва да бъде зачетен, се извършва от
длъжностните лица в НОИ въз основа на оригиналните документи за осигурителен
(трудов) стаж, които лицата представят в съответните териториални поделения на
НОИ: удостоверение за осигурителен стаж (образец УП-3), заповеди за назначаване,
трудова книжка, длъжностна характеристика и др.
При осигурителен стаж от различни категории труд, трудовият стаж от І и ІІ
категория труд се превръща в ІІІ категория труд по реда на чл. 104, ал. 2-8 от КСО. При
пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща като
3 години осигурителен стаж от І категория труд и 4 години осигурителен стаж от
ІІ категория труд се зачитат за 5 години осигуритерен стаж от ІІІ категория труд.
ІІ. От 01.01. 2016 г. гражданите, които не са внасяли здравни осигурителни
вноски, трябва да се издължат на НАП за вноските от последните 5 години (01.01.
2011 г. –31.12. 2015 г.), с което възстановяват здравноосигурителните си права. До
сега този срок беше 36 месеца. Всички лица могат да проверят осигурителния си
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статус на сайта на НАП или да се обадят на телефон 0700 18 700. Ако здравните
вноски не са внасяни по вина на работодателя, не се губят здравноосигурителните
права. Самоосигуряващите се лица губят осигурителните си права, ако не са внасяни
повече от 3 дължими месечни вноски през последните 36 месеца. Периодът се брои до
началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ,
платена от Националната здравноосигурителна каса.
ІІІ. До 30. 12. т. г. всяко здравноосигурено лице има право да смени избрания
личен лекар, който е сключил договор с Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК). Формулярът за смяна може да се разпечата от интернет страницата
на НЗОК. Не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран от пациента за
смяната. Това става по служебен път, като здравноосигуреното лице впише своите
лични данни във формуляра за смяна. Новоизбраният общопрактикуващ лекар
попълва своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се датата от
която здравноосигуреното лице е направило своя избор, след което пациентът може
да ползва услугите на здравноосигурителната система и здравното обслужване от
новия си личен лекар. Актуализираните данни се нанасят в здравмноосигурителната
книжка на пациента, като тя остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва
в регистрационната форма за постоянен избор.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 3-ти декември 2015г. - международен ден на хората с увреждания
национално представителни организации на и за хора с увреждане, членове на
Националния съвет за интеграция на хората с увреждане към Министерския
съвет проведоха събитие със запалване на свещи „В памет на правата на хората
с увреждане в България“ на тротоара от страната на Народното събрание срещу
Министерски съвет и Президентството.
ІІ. Денят на хората с увреждания – 3-ти декември беше отбелязан от
хората с увреждания в София с посещение на Оперета “Хубавата Елена” от Жак
Офенбах, постановка на ДМТ “Стефан Македонски”, режисьор-постановчик
- Марио Николов, диригент-постановчик - Юли Дамянов, сценография Николай Николов, главни изпълнители - Валентина Корчакова, Пеньо Пирозов,
Александър Мутафчийски, Христо Сарафов... Осигурени бяха преференциални
билета за спектакъла от Столична РО на СИБ “Света София”. Приветствие поднесе
председателката на Столичната РО на СИБ г-жа Светла Николова.
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