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

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



Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,
Изминалата 2017 година беше изпълнена с важни събития за
народа ни, които рефлектираха остро върху социалния статус
на хората с увреждания. Финансово-икономическата криза,
прерастнала в политическа, обусловена предимно от липсата
на реформи или отлагането им във времето, се съпътстваше
от социални конфликти, които изтласкаха на заден план
проблемите на хората с увреждания. В тази тежка обстановка
СИБ и другите национално представителни организации на
и за хора с увреждания, обединени в НСХУБ, не допуснаха директно отнемане на
социални права и преференции на хората със специфични потребности, въпреки
продължаващото общо обедняване на социално-слабите слоеве на населението. Някои
непопулярни решения, вследствие на необходимите реформи, бяха само отложени
във времето, което е значително постижение, макар да натоварва СИБ в бъдещи
периоди. Пресякоха се опитите на някои неправителствени сдружения, с подкрепата
на бюрократизирани административни служби, да обезличат статута за национално
представителство чрез подмяна на критериите или премахването им. Този път атаката
беше насочена пряко към важни институции в държавата, които обслужват хората
с увреждания, като органите на медицинската експертиза, социалното осигуряване,
социалното подпомагане и социалните служби в местното самоуправление.
Отговорностите на СИБ през Новата 2018 г. са големи, но опирайки се на
натрупания опит и повишения административен капацитет на структурите и на
кадрите, работещи в тях, ще продължим да отстояваме позициите на коректив
и партньор на държавните и общинските власти. Опирайки се на създадения
авторитет у нас и в чужбина, ще продължим да бъдем фактор в оползотворяването на
европейските фондове в социалната сфера, с балансирано доплащане от държавния
бюджет. Започналата финансова и политическа стабилизация са предпоставки
за продължаване линията на борба с отрицателните явления в процедурите на
медицинската експертиза и здравеопазването, бюрокрацията в социалните дейности
и услуги, корупцията при усвояването на социалните фондове и бюджетни средства.
По-голяма активност трябва да проявят структурите на СИБ от всички равнища за
защита правото на труд за хората с увреждания, за гарантирате на свободен достъп и
равен старт до всички обществени и индивидуални позиции за хората със специфични
потребности.
VІІІ-ят конгрес на СИБ, проведен в края на 2016 г. постави задачата организацията
да се отвори към индивидуалните потребности на своите членове, като не се прекъсва
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традиционната защита на груповите и националните интереси на хората с увреждания.
Към тази задача гравитира проблемът със застаряването на членския състав на
Съюза, което обуславя липсата на свежи идеи и реализацията на повече социално
значими проекти. Наложително е местните и регионалните структури, в условията
на по-голяма самостоятелност и компетентност в диалога с местната администрация
да отстояват индивидуалните права на хората с увреждания в институциите, които
генерират неблагоприятна социална атмосфера. Изразявам увереност, че с помощта
на многобройните доброволни сътрудници и съмишленици ще се справим с новите
задачи, пред които е изправен Съюзът. Ръководството на СИБ ще разчита на енергията
и инициативата на всеки свой член, ще посрещнем с искрена благодарност всяка
протегната ръка от членове на други национално отговорни организации на и за хора
с увреждания, защото нашата сила идва от общите цели на хората с индивидуални
страдания. В условията на председателство на Европейския съюз от Република
България СИБ ще продължи да бъде регионален фактор в дейността на EDF и на
другите международни организации, на които сме равноправни членове.
От името на Управителния съвет на СИБ и лично от мое име желая на
членовете на Съюза, на многобройните съмишленици и на техните семейства
една по-успешна и по-справедлива 2018-та година, достойно посрещане на новите
предизвикателства пред нереформираната социална система, повече здраве, бодър
дух и щастлив живот, въпреки неблагоприятния социален климат, утежнени
междуличностни и междуинституционални отношения.
Красимир Коцев – председател на СИБ и председател на НСХУБ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 30 ноември т.г. по покана на президентската институция се проведе среща
на членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания
с Президента на Република България г-н Румен Радев. Връчена бе декларация по
повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември, в която се постави
фокус на проблемите на тази социална група. От името на всички хора с увреждания
в България, национално представителните организации на и за хора с увреждания
категорично настояха за провеждане на дълбоки реформи в тази сфера в посока на
решително подобряване ефективността на изразходвания публичен социален ресурс
и повишаване качеството на живот на хората с увреждания:
1. Ограничаване и преустановяне на наличните корупционни практики при
медицинската експертиза на вида и степента на увреждането;
2. Изработване на нов механизъм за предоставяне на съвременни качествени
медицински изделия и помощно - технически средства при справедливи контролирани
цени, съобразно реалните потребности на нуждаещите се лица;
3. Намаляване на ангажирания административен капацитет и на
административните процедури при реализацията на правата на хората с увреждания;
4. Подобряване на условията в основни сфери на социалното включване:
образование и професионално обучение, трудова реализация, достъп до качествено
здравеопазване, адаптирана архитектурна, транспортна и комуникационна среда за
хората с увреждания;
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5. Обвързване на социалните плащания с линията на бедността или минималната
работна заплата, които да ни доближат до средните европейски нива в тази сфера.
Президентът Румен Радев изслуша внимателно всички изказвания, предложения
и бъдещи насоки за конструктивни промени, като се ангажира според правомощията
си да подкрепи политиките и бъде справедлив коректив за промяна към достоен
живот на всички хора с увреждания в България.
На същата дата се проведе тържествено заседание на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет във връзка
с международния ден на хората с увреждания. Обсъдени бяха резултатите от
изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
ІІ. На 1 декември 2017 в Народното събрание се проведе кръгла маса на тема
„Политики за деца и възрастни с увреждания в приложение на конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания”. Форумът е по инициатива на национално
представителните организации на и за хора с увреждания и е под патронажа на
председателя на парламента. Във форума участваха депутати, представители на
държавните институции, на неправителствения сектор и експерти. Те дискутираха
въпроси, свързани с трудовата заетост, квалификацията и преквалификацията на
хората с увреждания, със здравеопазването, лекарствената политика, достъпа до
рехабилитация и подкрепата за семейства на деца с увреждания, с осигуряването
технически помощни средства, с достъпа до социални услуги, подкрепата за лица с
интелектуални и ментални увреждания и т.н.
ІІІ. На 1 декември т.г. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева
откри изложба „Отвъд видимото“ - художествена фотография и портретни
рисунки. Експозицията беше представена в парламента в навечерието на
Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Тя включва художествена
фотография и портретни рисунки на творци, настанени в Дома за възрастни хора с
физически увреждания „Ильо Войвода“ в Кюстендил.Организатор е институцията
на омбудсмана, съвместно с Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо
Войвода“, гр. Кюстендил. На изложбата дойдоха около 80 души от област Кюстендил,
от Дом „Ильо Войвода”, от женското дружество „Майчина любов”, от Клубовете на
Съюза на инвалидите в Кюстендил и Дупница, от клуб „Вяра, Надежда и Любов”.
ІV. В Община Панагюрище е разработен нов нормативен акт в сферата на
социалните услуги - “Наредба за организацията, финансирането и дейността на
клубовете на пенсионери и лица с увреждания”. Документът е потвърждение на
стремежа на общината да планира и изпълнява социална политика, ангажирана и
последователна по отношение на хората с увреждания, уязвимите групи и възрастните
хора. Наредбата е съобразена със Закона за социално подпомагане и Правилника за
неговото прилагане, със Стратегията за развитие на социалните услуги в Общината
2016 г. – 2020 г. От данните и анализа, съдържащ се в Стратегията са изведени и
рисковите групи, сред които са пълнолетните граждани с увреждания и самотните
стари хора.
За осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа на хората
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в медико-социален риск от Община Панагюрище са разкрити 10 клуба за
пенсионери и хора с трайни увреждания, които спомагат за намаляване на риска от
социална изолация. Очакваните резултати позволяват на всички заинтересовани
страни да направят своите предложения и становища по проекта за Наредбата –
организация, финансиране, граждански контрол и др. на хартиен носител: Център за
административно обслужване –гр. Панагюрище, пл. “20-ти април” № 13 или на е-mail:
obstina@abv.bg.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Народното събрание прие на второ четене Държавния бюджет за 2018 г.,
както и бюджетите на ДОО и НЗОК. Възрастта и стажът за пенсиониране ще се
увеличат с 2 месеца, като мъжете ще се пенсионират при навършване на 64 г. и 1 м., а
пенсионната възраст на жените става 61 г. и 2 м. Коефициентът, спрямо който ще се
изчисляват всички пенсии става 1.169, в резултат на което всички пенсии ще бъдат
увеличени от 1-ви юли с 3.8 %. Осигурителната вноска за фонд “Пенсии” се увеличава
с 1 процент, но се запазва размерът на пенсионната вноска за военнослужещи и
държавни служители от МВР.
Одобрен е дефицит от близо 4 млд. лв. във фонд ”Пенсии”. Общо планираните
приходи са 11.067 млд. лв., разходите са също 11.067 млд. лв. Допълнителните
трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига от средства са 4.186 млд.
лв. или 40 %, което е стъпка напред, защото намалява зависимостта на осигурителната
система от държавния бюджет. Преди две години този процент беше 50.4. Разходите
за пенсии ще са 9, 455 млд. лв. За социални помощи и обезщетения се предвиждат
1.490 млд. лв. Заложено е парите за майчинство през втората година на детето да се
увеличат с 40 лв. и от 340 лв. на месец да станат 380 лв.
С приемането на бюджета на ДОО минималните осигурителни прагове за 2018
г. се увеличават с 3.9 процента. Определя се минимален месечен осигурителен доход
на самоосигуряващите се лица от 510 лв. Запазва се максималният осигурителен
доход за всички осигурени лица в размер на 2 600 лв. Минималното обезщетение за
безработица се увеличава от 7.20 лв. на 9.00 лв. и се въвежда максимална граница на
същото обезщетение от 74.29 лв. С приетия бюджет на ДОО се запазва и достъпът за
обезщетения при безработица от следващата година. Право на обезщетение ще имат
лицата, работили 12 месеца през последната година и половина, а не 9 месеца, какъвто
беше досегашният ред.
През следващата година Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
ще разполага с 407 млн. лева повече. Ще се въведе временен мораториум за нови
лекарства, нови болници и нови дейности. Реши се лечебните заведения, които след
31 декември 2017 г. са получили за първи път разрешение за дейност, няма да могат да
сключват договори през 2018 г. с НЗОК.
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