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Съюзен живот
І. На заседание от 08.09. 2016 г. УС на СИБ взе решение за свикване на Общо
(делегатско) събрание на СИБ, което ще работи като VІІІ-и конгрес на СИБ, в гр.
София, хотел “Рамада (Принцес)” – бул. “Мария Луиза” № 131, зала “Рубин” на 07,
08, и 09 декември т.г. с начален час 15.00 ч. в първия конгресен ден и дневен ред:
1. Отчет за дейността на СИБ и на неговия УС за периода между VІІ-я и VІІІ-я
конгреси (декември 2011 г. –декември 2016 г.);
2. Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ за същия период;
3. Насоки за дейността на СИБ за периода 2017 г.- 2022 г.;
4. Избор на председател на СИБ;
5. Избор на членове на УС на СИБ;
6. Избор на председател на ЦКРК на СИБ.
При липса на кворум,VІІІ-ят конгрес ще започне в 16.00 часа на същото място
и при същия дневен ред.
Регионалните конференции на СИБ избраха 64 делегати за VІІІ-я конгрес
на СИБ, които в законоустановения срок ще получат писмо-покана за участие и
конгресните материали по дневния ред.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Право на месечна добавка за социална интеграция имат хората с трайни
увреждания. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично,
физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности
да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за
което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена
работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото
прилагане, хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за
социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и
степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз
основа на извършената социална оценка. Потребностите на лицето от рехабилитация,
обучение, трудова заетост и професионална реализация, социални услуги, социално
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включване се преценяват от консултативна комисия определена от директора на
дирекция „Социално подпомагане“. За да получите подробна информация за правата
си се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
ІІ. Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, лице с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане
на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска
имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW
(160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика. За да получите
винетка е необходимо автомобила да бъде собственост на лицето с увреждане или
да е в режим съпружеска имуществена общност. При същите условия от заплащане
на винетна такса се освобождават лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни
увреждания до 18 годишна възраст и до завършване на средно образование, но не
по-късно от 20-годишна възраст. Документи се подават в дирекция „Социално
подпомагане“ по постоянен адрес.
ІІІ. Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или
помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на
молба-декларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му
адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено
от него лице. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено
от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията издава
заповед, с която отпуска или отказва помощта. Целевата помощ за покупка и ремонт на
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща
най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта.
Допълнителна информация, можете да получите в дирекция „Социално
подпомагане“ по постоянен адрес.
ІV. Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и
степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на
еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако
средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или
по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход т.е. 130 лв.. За
получаване на целевата помощ се подава заявление-декларация по образец, утвърден
от министъра на труда и социалната политика, към дирекция „Социално подпомагане“
по постоянен адрес. Прилагат се следните документи:
1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;
2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните
12 месеца;
3. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
4. лична карта (за справка).
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Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него
длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава
заповед, с която отпуска или отказва помощта. Помощта се изплаща през месеца,
следващ месеца на издаване на заповедта.

Международно сътрудничество
І. За периода от 1 юли – 31 декември 2018 г., Република България за първи път
ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз. Председателството
се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за период от 6
месеца. Приемствеността и последователността в работата на Съвета се гарантира от
т.н. “председателско трио”, което изготвя 18-месечна работна програма. Партньори
на България в “триото” са Великобритания и Естония. Отворен стои въпросът
около излизането на Великобритания от Европейския съюз и заместването й в
Председателството на Съвета на Европа.
Основните задължения на председателстващата страна са:
-организация и ръководство на работата в Европейския съюз;
-ръководство на заседанията на всички нива в Съвета, придвижване напред на
дейността на Съвета във връзка с европейското законодателство;
- насърчаване сътрудничеството между държавите-членки;
- осигурява непрекъснатост на Дневния ред на Европейския съвет и постигането
на общите цели;
- активна роля във формулиране на приоритети по политиките;
- представлява Съвета на Европейския съюз в отношенията му с другите органи
и институции на Европейския съюз, трети страни и общността.
С приетите от МС изменения и допълнения в ПМС № 85/2007 г. за координация
по въпросите на Европейския съюз се създаде Национален координационен
център за месеците на българското председателство в рамките на съществуващия
координационен механизъм по въпросите на Европейския съюз.
Във връзка със статута на неправителствени организации – членки на
Европейския форум на хората с увреждания (ЕDF) пред СИБ и НСХУБ възникват
нови задължения, произтичащи от официалните и съпътстващите мероприятия
за месеците на председателство на Република България на Съвета на Европа.
Тяхното изпълнение изисква нарастване на административния капацитет,
специфичен кадрови, финансов и материален ресурс. В тази насока трябва да се
постави акцент в дейността на СИБ през следващите години.
На 29 юли 2015 г. МС прие План за подготовка на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. с 5 раздела: Административен капацитет,
инфраструктура, логистика и сигурност; Комуникационна стратегия и културна
програма; Финансиране и обществени поръчки; Приоритети и Програма на
българското председателство. При подготовка на събития (включително официални
и неформални срещи в страната) ще се прилагат принципи, позволяващи намаляване
на разходите, увеличаване размерите на съществуващия капацитет и използване на
вече работещи механизми.
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ (ОПРЧР) одобри три нови схеми в подкрепа на реформите в
трудовата експертиза и деинституционализацията на децата и възрастните, които
Министерството на труда и социалната политика подготвя.
Схемата „Открий ме“ е в подкрепа на деинституционализацията на децата и
младежите. Изпълнението й ще даде възможност за по-добра интеграция в обществото
и за подобряване качеството на живот на децата и младежите, настанени в резидентни
услуги и ще ги подготви за реалния живот след напускането на институциите, каза
министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при представянето на
новите инициативи.
Бюджетът на схемата е 4 млн. лв. По нея ще се финансират дейности за
насърчаване на социалното включване на 600 деца и младежи до 29 години, които в
момента са настанени в институции. Те ще получат подкрепа, за да развият умения
за учене и работа, за да могат да водят самостоятелен живот. Схемата ще позволи на
доставчиците на услуги за социално включване да разширят обхвата на дейността си.
Комитетът за наблюдение на ОПРЧР одобри и схема „Нов шанс за социално
включване“, която ще улесни хората с увреждания в намирането на работа. При
реализирането на операцията ще се тества нов подход за експертно определяне на
тяхната работоспособност. Бюджетът на схемата, която ще се изпълнява до 2018 г., е
1 млн. лв.
Схемата „Подкрепа за лица с увреждания“ ще даде възможност на общините
да получат средства за създаване на центрове за комплексна подкрепа за хора
с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания като по този начин ще се
подобри достъпа им до социални и здравни услуги. Благодарение на това техните
роднини, които сега са ангажирани с грижи за тях, ще имат възможност да започнат
работа. Инициативата ще се финансира с 6 млн. лв., с които да се открият наймалко 6 центъра с общ капацитет 540 души.
Членовете на комитета гласуваха и увеличение на бюджета на процедура „Ново
работно място“ с 25 млн. лв. Това ще даде възможност още около 2500 безработни
и икономически неактивни хора да бъдат наети на работа. Общият им брой ще се
очаква да надхвърли 10 000 души. Управляващият орган ще публикува допълнително
информация със списък на договорите за финансиране с допълнителния ресурс след
извършаване на процедура по оптимизация на бюджетите на класираните проектни
предложения.
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