СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”

Íàöèîíàëåí öåíòúð çà îáó÷åíèå, êâàëèôèêàöèÿ,
èíôîðìàöèÿ è êîíñóëòàöèè íà èíâàëèäè
година XXVII
ноември 2017 год.



Съюзен живот
І. Изпратени са писма, подписани от Председателя на СИБ г-н Красимир
Коцев до Председателите на РО на СИБ и координаторите на СИБ във връзка със
съкращаване на сроковете за представяне на годишните отчети:
"Съобщаваме ви, че поради силното съкращаване на срока за подаване на
документите за кандидатстване за национална представителност, което предстои
през м. януари 2018 г. на Съюза на инвалидите в България, налага се да изискате
от председателите на основните(общински) организации и дружествата на СИБ
да изготвят по спешност Годишните си справка за броя на членския състав и
постъпилите като членски внос парични средства(обр. 6А и 6Б), да ги съберете
комплектувани и да ги изпратите(представите) в СИБ, в Направление „ОМКД", не до
25. 01. 2018 г., както е съюзният ред, а Справките да се получат в СИБ най- късно до
20. 12. 2017 г. Тъй като ще следва обобщаване на данните, които ще са необходими за
първите дни на м. януари 2018 г.
До същия срок (20.12. т.г.) най-късно следва да бъдат получени в Централното
управление на СИБ, в София, и справките за предоставените социални услуги през
ІV тримесечие на 2017 г., данните от които също са необходими за кандидатстването
на СИБ за Национално представителство.
Очакваме експедитивност!"
"Изпратен Ви е на електронен носител образеца на Списък на членския
състав на основна(общинска) организация, дружество, клуб или секция, който
ръководството на всяка от структурите на СИБ във вашия регион следва да
попълни.
Списъкът е в съответствие с изискванията на “Правилника за устройството и
дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите
за национална представителност на организациите на хората с увреждания” (НСИХУ),
приет с ПМС № 346 от 2004 г. Както, вече беше разяснено, всички неправителствените
организации за хора с увреждания, в т. ч. и СИБ, трябва да представят(покажат) пред
държавата своя членски състав чрез списък с трите имена и ЕГН на своите членове
и трите имена ЕГН и дом. адрес на председателите си, също така трябва да се означат

Информационен бюлетин- ноември 2017 г.



членовете, които са с ЕР на ТЕЛК с 50 и над 50 трайно намалена работоспособност
(вид и степен на увреждане).
Списъкът на членския състав на регионалните организации на СИБ ще
представлява сбор от списъците на членовете на всички структури (организации,
дружества, клуб, секции по заболявания -ако има такива) в региона.
Регионалните структури да попълват своите списъци с компютър върху
електронния носител- бланка, чийто образец ви изпращаме. Там, където нямат
условия за работа с компютър, ще попълват хартиената бланка на ръка, с химикалка
и ще предадат списъка в регионалната организация, където председателят на РО,
координаторът на региона или друго организационно лице трябва да препише
съответния списък върху електронния носител - бланка.
Готовите регионални списъци да се изпращат по електронен път в ЦУ на СИБ,
където ще бъдат включени в електронния Обобщен списък на членския състав на СИБ,
който може да бъде изваден и на хартиен носител. КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
НА СПИСЪЦИТЕ В ЦУ НА СИБ е 20 декември 2017 г.
Важно е да се знае, че всеки един съюзен член от Списъка на СИБ, ако фигурира и
в списъка на друга организация за хора с увреждания, проверяващият държавен орган
автоматично ще го извади, като бройка и от двете места. т.е. едно лице с увреждания
може да фигурира в списъка само на една организация на хора с увреждания. Поради
това, всяко членуващо лице следва да се ориентира към най-подходящата за него
НПО за хора с увреждания, в чийто списък да бъде записано, като неин член.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І.Право на втора пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при
навършване на възрастта за пенсиониране по КСО или пет години по-рано, реши
Народното събрание, като прие на второ четене промени в КСО. По желание на
осигуреното лице фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване
може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години по рано от
възрастта за пенсиониране, предвидена в КСО. Това става при условие, че натрупаните
средства по индивидуалната партида на лицата позволяват отпускане на такава
пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Практическите резултати от промените предстои да се оценят занапред, защото
прогнозните разчети на частните пенсионни фондове са направени с хипотезата,
че човек доживява до определена възраст. Предварителни изчисления показват,
че когато се включи и този параметър, само хора, които са плащали осигуровки,
много близки или равни на максималния осигурителен доход, ще имат достатъчно
натрупване в партидите, за да получат по-рано втората си пенсия. В последните три
години максималният осигурителен доход, който се определя с Бюджета на ДОО е
2600 лв.
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С поправките на осигурените лица се дава право да променят участието си
във фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване да прехвърлят
натрупаните средства по индивидуална партида от един в друг съответен фонд,
управлявани от друго пенсионно осигурително дружество, ако е изтекла една година
от датата на сключване на първия му осигурителен договор или една година от датата
на служебното му разпределение.
ІІ. Националният осигурителен институт (НОИ) определи поредния
средномесечен осигурителен доход, както следва:
- по чл. 70, ал. 4 на КСО за м. септември 2017 г. в размер на 826,37 лв., който
служи за определяне на индивидуалния пенсионен коефициент;
- по чл. 70, ал. 2 на КСО за периода от 01.10. до 30.09. 2017 г. в размер на 806.77
лв., който служи за определяне размера на новоотпуснатите пенсии с начална дата
през м. октомври 2017 г.
ІІІ. Коледна добавка от 40 лв. ще получи с пенсията за м. декември всеки
пенсионер с пенсия (със сбор от пенсии) по-малък от 321 лв. Броят на тези пенсионери
е 58 % от числеността на всички пенсионери. За целта Правителството е отпуснало на
НОИ 50 млн. лв. от бюджетния излишък. Досега добавки за Коледа от 40 лв. получаваха
лицата с пенсия до 314 лв., а през 2016 г. – с доход до 300 лв.
ІV. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на
хората с увреждания (ДВ. бр. 91 от 14. 11. 2017 г.) се уточняват правомощията на
изпълнителите на функциите по социална интеграция на хората с увреждания от
дирекциите “Социално подпомагане” или на упълномощени от тях длъжностни
лица, които имат право на достъп до Националната база данни “Население” и при
необходимост изискват по служебен път информацията, свързана с реализиране
правата на хората с увреждания.
V. С промяната в Гражданския процесуален кодекс се промениха сумите,
които може да се запорират от съдия-изпълнител от доходите на пенсионерите:
- при размер между минималната работна заплата и двукратния размер на
минималната работна заплата, удържа се една трета част, ако лицето няма деца и една
четвърт част, ако е с деца, които издържа;
- при размер между двукратния размер на минималната работна заплата и
четирикратния размер на минималната работна заплата – удържа се една втора част,
ако лицето е без деца и една трета част, ако е с деца, които издържа;
- при размер над четирикратния размер на минималната работна заплата –
удържа се горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако
лицето е без деца и горницата над два пъти и половина размера на минималната
работна заплата, ако е с деца, които издържа.
Минималната работна заплата за 2017 г. е 460 лв., а от 01.01. 2018 г. става 510 лв.
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Международно сътрудничество
І. Европейският икономически и социален комитет подкрепи приоритетите
на Българското председателство на Съвета на ЕС. Българското председателство на
Съвета на ЕС ще работи за стабилна, сигурна и солидарна Европа. Всяко наше действие
ще бъде пречупено през призмата на единството и солидарността между държавитечленки. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по
време на дебат с членове на Бюрото на Европейския икономически и социален
комитет (ЕИСК) в София. На форума бяха обсъдени приоритетите на Българското
председателство. Три са основните послания на първото българско председателство
– консенсус, конкурентоспособност, кохезия. Те са основополагащи за бъдещето но
Европа, добави министър Петков.
Резултатите от председателството не се определят от големината на държавата,
а от политическата воля за важни за бъдещето на Европа реформи. Европейският
икономически и социален комитет подкрепя приоритетите на Българското
председателство на ЕС за засилване на социалното измерение на Европа, подчерта
председателят на ЕИСК Жорж Дасис.
Основна тема в дискусията беше обсъждането на приоритета на Българското
председателство за създаване на ясна европейска перспектива за държавите от
Западните Балкани. Амбицията ни е да постигнем план за действие с всяка от
държавите от региона, без да създаваме нереалистични очаквания, но с конкретни
стъпки, каза министър Петков. Членовете на Бюрото на ЕИСК изразиха пълна
подкрепа за усилията на България в тази посока и заявиха, че ще работят активно с
организациите на гражданското общество в региона.
Председателят на ЕИСК Жорж Дасис подчерта, че са необходими мерки срещу
изтичането на мозъци от Европа чрез осигуряването на по-добри възможности за
образование и работа на младите хора.
По време на дискусията бяха обсъдени и приоритети на Българското
председателство в областта на заетостта и социалната политика. Сред тях са
бъдещето на труда, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след
2020 г., политиките за ранно детско развитие и интеграция на хората с увреждания.
Изключително важно е да продължим да подобряваме възможностите за заетост,
усилията за социално приобщаване и да насърчаваме образованието, уменията и
ученето през целия живот за гражданите на ЕС, каза министър Петков.
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