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Съюзен живот
І. Наградени участници в Десетия републикански многожанров фестивал на
хора с увреждания, проведен на 9 и 10 юли 2016 г. в кв. “Църква”, община Перник:
Специална грамота и вимпела на СИБ получи Председателят на РО на СИБ
за регион Перник г-жа Анита Тараланска;
ДЪРВЕНИ ПЛАКЕТИ - Вецка Стойнева - д-во на СИБ - Църква; ОО на СИБ
– Сопот – „Веселяци”; Д-во на СИБ- Богдановдол към ОО на СИБ- Перник; OO на
СИБ - Сливен; Г-жа Ирена Соколова - народен представител; Анита Тараланска организатор на фестивала; Борислав Николов - танцьор; Петра Атанасова - д-во на
СИБ - Проф. Иширково
За дългогодишен принос в организацията на фестивала - Георги В. Георгиев
За помощта в организацията на фестивала - Сем. Николови; Емил и Лили
Тодорови; Левтерка Станоева и Боян Митев; Людмила Николова за дългогодишно
участие в журито; Олга Миленова; Развигор Попов; Диляна Боянова – конферансие
За отлично представяне - Д-во на СИБ - Големо Бучино; ОО на СИБ - Трявна –
иконопис; ОО на СИБ – Дулово; ОО на СИБ - Тутракан; Горно Драглище
За цялостно представяне - ОО на СИБ- Разград; ОО на СИБ - Велико
Търново; ОО на СИБ - Габрово ВГ „Надежда”; ОО на СИБ Дългопол; Д-во на СИБШишковци
Спонсори - Сем. Георгиеви; Братя Вучкови
МЕТАЛНИ ПЛАКЕТИ - за цялостно представяне - OO на СИБ Никопол; OO
на СИБ -Гулянци; OO на СИБ Плевен; OO на СИБ Средец; Добрич; София Люлин;
Дряново Росна китка; Д-во Калище към OO Ковачевци; Русе Росна китка; Ю.Левтерка
Станоева – д.во на СИБ ”Силен дух” - кв.Църква
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ - ОО на СИБ - Кюстендил; Д-во на СИБ - Софрониево
- Враца; Благоевград - група „Демос”; Карлово - Мъжка група; Снежана Георгиева лично творчество - д-во на СИБ „Силен дух”; Д-во на СИБ - Казичене; Д.Митрополия
- Петко Коцев - лично творчество; Трявна - група „Детелина”; Сопот - Галина Петрова;
Тутракан - Ана Александрова; ОО на СИБ - Средец – Стоянка Петрова; Д-во на СИБ
с. Бреница - група „Росна китка”; Парашкева Михайлова - за песента „Зайди, зайди
слънце”; Д-во на СИБ - Две могили - към РО на СИБ- Русе; Габрово - Ритмотерапия
„Жар”; Д-во на СИБ с. Бреница -Мария Бранчовска; Кюстендил - Фидана Стефанова;
Перник - хумор - Искра Мишова; Габрово – ВГ „Надежда”; Сливен -Денка Охова;
Плевен - Алея на занаятите РO на СИБ; Щръклево - Алея на занаятите - РО на СИБ-
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Русе; Иваново - Алея на занаятите - РО на СИБ - Русе; Соколаре - Певчевска група
към РО на СИБ - Враца; Трявна - лично творчество на Василка Недева; с. Градина
певческа група; с. Градина - Алея на занаятите; Д-во на СИБ - Големо Бучино; Проф.
Иширково – Алея на занаятите; Тутракан - Певческа група; ОО на СИБ - Бяла Слатина;
Богдановдол - РО на СИБ - Перник
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ- Д-во Софрониево РО на СИБ - Враца – солистката; ОО
на СИБ – Дулово; Д-во на СИБ – Соколаре - солистка; Пещера - Певческа група; Бяла
Слатина - солист; Николай Ангелов - писател от ОО на СИБ - Сопот; ОО на СИБ Велинград; ОО на СИБ – Средец, към РО на СИБ – Бургас; Цветан Виденов – ОО
на СИБ – Перник; Петруна Денева – ОО на СИБ- Перник; Адриян Венциславов д-во на СИБ Църква; Д-во с. Проф. Иширково - обичай; ОО на СИБ - Разград - Боян
Ангелов; ОО на СИБ – Гулянци -група „Златна есен”; ОО на СИБ - Плевен - група
„Пей сърце”; Пловдив – състав „Настроение”; Д-во на СИБ - Щръклево - Певчевска
група; Д-во на СИБ - Шияково - група „Дълголетие”; Варна група „Детелини”; Д-во Г.
Митрополия група „Феникс”; Сопот - машина бродерия -Лиляна Данчева; Добринка
Тончева - Алея на занаятите, д-во Църква; Елена Димитрова - Алея на занаятите -д-во
Църква; Габрово - Стоянка Вангелова; ОО на СИБ – Трявна- Певческа група „Ралица”;
ОО на СИБ - Пещера - Илияна Тошева; Боровци - цялостно изпълнение.
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ - Дебърските баби; Д-во Боровци; Василка Пеева - Алея
на занаятите; Благоевград - дует; ОО на СИБ - Радомир - Зоя Кирилова; София „Млади
сърца” - Благавеста Владимирова;Плевен -Дора Куртева; Величка Андреева - хумор
д-во на СИБ Църква; Микрево - Славчо Митков; Красен - лично творчество - Райна
Абрашева; Д-во на СИБ Бегово - към РО на СИБ -Пловдив; ОО на СИБ - Гулянци
-солистка; Д-во на СИБ с. Бреница - Малина Христова; Дългопол - сценка; Дует
Николови - Русе; София - хумор - Надя Христова; Д-во на СИБ Мещица – цялостно
представяне; Д-во на СИБ „Силен дух” - за лично творчество - Ягодинка Владова; Дво на СИБ „Силен дух” - Катя Цекова

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. МТСП подготвя нов Закон за социалните услуги, който трябва да
гарантира реална конкуренция и отварянето на социалните услуги към всички,
които имат възможност и желание да ги предложат. Новият закон ще разграничи
по-добре социалните услуги в дейностите, които включват елементи на образование,
здравеопазване, социално подпомагане и др. Залага се по-строг контрол, при
извършване на социалните услуги, като единствена реална предпоставка за
повишаване на качеството им.

І. При непълен осигурителен стаж, кандидатите за пенсиониране могат да
се възползват от разпоредбата на ал. 3 на чл. 68 от КСО при следните условия за
2016 г.: да са навършили възраст 65 години и 10 месеца, и наличие не по-малко от 15
г. действителен стаж (след 31.12. 2016 г. изискването за навършена възраст нараства
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с по 2 месеца от първия ден на всяка следваща календарна година до достигане
на 67-годишна възраст, като по отношение на действителния осигурителен стаж
изискването не се променя.
Съгласно разпоредбата на § 1, ал. 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на КСО
“действителен стаж” е действително изслуженото време по трудово или служебно
правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение
и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето,
през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло
дължимите осигурителни вноски.
От 01.01.2016 г. влезе в сила новият чл. 68а на КСО, с който се създава възможност
за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица,
на които не им достига до 12 м. от изискуемата възраст по чл. 68, ал. 2 от КСО, но
отговарят на изискването за стаж по същата алинея и член, като пенсията им се
намалява пожизнено с 0.4 % за всеки месец недостигаща възраст.
За 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред се придобива
при навършване на възраст от мъжете 63 г. и 10 м. и осигурителен стаж 38 г. и 2 м.; от
жените – при навършване на възраст 60г. и 10 м и осигурителен стаж 35 г. и 2 м.
ІІ. Бъдещите студенти до записване във ВУЗ (редовна форма на обучение)
и младежите, които не са започнали работа след завършване на средното си
образование, плащат сами здравноосигурителните си вноски. За периода юли
– септември повечето от завършилите средно образование не са ученици и не са
студенти – редовна форма на обучение и държавата не ги осигурява за сметка на
бюджета, с изключение на лицата с увреждане–пенсионери, които се осигуряват
от НОИ. Лице, което не плати осигуровките си за здраве в рамките на 3 месеца, за
период от 60 месеца губи пациентските си права. За да не се начисляват допълнително
наказателни лихви и младежите да не загубят здравно-осигурителните си права, те
трябва да внесат първата здравна вноска за м. юли в размер на 16.80 лв. до 25 август
2016 г. Допустимо е вноските да се платят и наведнъж.
Важно условие преди плащането е подаването на декларация обр. 7 от лицата,
които се осигуряват за своя сметка. Тя се подава в срок до 25-о число на месеца,
следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата , в офиса на
НАП по постоянен адрес. Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана
във всеки офис на НАП, с код и вид на плащане: 56 11 11.
ІІІ. НОИ създава и поддържа информационна система за разплащателните
ведомости, получени при прекратяване дейността на осигурителите, които нямат
правоприемник и предават разплащателните ведомости в съответното териториално
поделение на НОИ, освен ако по закон не е предвиден друг ред. Данните от
информационната система се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите и
паричните обезщетения.
Справка за прекратените осигурители и изплатените от тях възнаграждения, които
са предали първичната си документация на съхранение в НОИ, може да направите
на официалната интернет страница на института или на място в приемните на
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съответното териториално поделение на НОИ.
Размерът на пенсията ще се увеличи, след представяне на допълнителен трудов
стаж, като при формиране на пенсията, една година осигурителен стаж участва
във формулата с 1.1 на сто. След 01.01. 2017 г. този коефициент ще нараства със
Закона за бюджета на ДОО, до достигане на 1.5 на сто. Следователно, колкото
повече осигурителен стаж има един пенсионер, толкова по-голям е размерът на
пенсията. Разбира се, важна роля играе индивидуалният коефициент, определен
от дохода, върху който са внасяни осигурителните вноски.
ІV. От 1 април т.г. влизат в сила три нови клинични пътеки за рехабилитация
и здравната каса ще плаща по тях за пациенти, за които е необходимо попродължително лечение.
Приемът на пациенти се извършва, съгласно диагностично-лечебните алгоритми,
по клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на
централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести
на периферна нервна система“ и № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при
болести на опорно-двигателния апарат“.
Приемът на пациенти се осъществява след активно лечение в лечебно заведение за
болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или
усложнено основно заболяване, с изразен функционален дефицит поради намален
обем на движение на големите стави и наличие на контрактури, затруднена локомоция,
ограничени ДЕЖ и автономност, развитие на следтравмени усложнения (рефлексна
симпатикусова дистрофия и др.), изразен неврологичен дефицит - изразени парези/
парализи в долните крайници, както и претърпели големи и много големи оперативни
интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен
крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или
ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен
произход.
За целта на пациента трябва да бъде издадено „Направление за хоспитализация/
лечение по амбулаторна процедура” - бл.МЗ-НЗОК №7“ от болницата, която го
дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар - на основание препоръка в
епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента.
Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорнодвигателния апарат може да бъде извършена в лечебни заведения за рехабилитация по
посочените КП (№262, №263 и №265) и в случаите, при които не е налице достатъчен
терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ.
За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел
рехабилитацията в извънболничната помощ, издава „Направление за хоспитализация/
лечение по амбулаторна процедура” - бл.МЗ-НЗОК №7“.
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