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І. Заседанието на Общото (Делегатско) събрание на СИБ, проведено на 16 – 17.
05. 2018 г. прие “Отчет за дейността на УС на СИБ за 2017 г.” и “Доклад за работата
на СИБ за периода от 01.01. 2017 г. – 31.12.2017 г.”; “Отчетен доклад за дейността на
ЦКРК на СИБ за 2017 г.”; “Отчет за изпълнението на бюджета на СИБ за 2017 г.”;
“Бюджет на СИБ за 2018 г.” Приетите документи заедно с направените допълнения
и промени бяха обсъдени и утвърдени от общото (делегатското) събрание на СИБ,
проведено на 16 и 17 май т.г. в залата на хотел “Жеравна”, гр. Банкя.
Извън обявения дневен ред, членовете на Общото събрание на СИБ обсъдиха
резултатите от проведения Протест, организиран от НСХУБ, с преобладаващо участие
на членове на СИБ. Председателят на СИБ г-н Красимир Коцев обобщи предстоящите
действия на неправителствения сектор за преодоляване на бюрокрацията и
нередностите при провеждане на медицинската експертиза.
ІІ. На 07 и 08 юли 2018 г. в Перник ще се проведе Дванадесети републикански
фестивал на хората с увреждания.Във фестивала могат да участват всички лица с
увреждания с изявен талант в областа на всякакъв вид музика, (с изключение на
чалгата),танци, литературни творби, обичай, занаяти и други, класирали се до трето
място на регионалните фестивали.
Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи.
		
до 29 год.
до 35 год
над 35 год
Изисквания към участниците в музикалния жанр:
а. за групови изяви / до 12 човека / две песни -общо 7 мин.
б. за индивидуални изяви, дует или трио - една песен от група. Допуска се от група
само по едно индивидуално изпълнение.Участниците подсигуряват сами музикалния
съпровод. Не се допуска плейбек.
Изисквания за танцови изпълнения.
а. по два танца до 12 човека –общо 4 мин. С подсигурен съпровод.
Тази година ще има ‘’Алея на занаятите’’. Участниците трябва да подсигурят масичка
и приспособления за закачване на изделията. Желателно е да има и изработка на
живо на предложените изделия.
В заявките трябва да се впишат:
- Трите имена, ЕГН и лична карта, а на ръководителите - и телефон за обратна
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връзка.
- Имената на творбите, с които ще се представите.
- За коя дата желаете да се изявите 07 или 08. 07. 2018 год.
При възможност организаторите ще се съобразят с вашите предпочитания, за
което ще бъдете уведомени.
Очакваме Вашите заявки до 25 юни 2018 г. на адрес:
гр.Перник, кв. ‘’Църква’’, Клуб на СИБ;
мобилен: 0894 764 790, 0894346594 и дом.(само вечер) 076/ 690676.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Агенцията за социално подпомагане (АСП), обяви министър Бисер Петков,
облекчава административното обслужване на хората с увреждания, като се
предвижда да отпадне издаването на документи на хартиен носител, които могат
да бъдат предоставени от други администрации. Служителите на агенцията ще
могат да правят служебни справки за ТЕЛК, гражданска застраховка и за подоходен
критерий. В момента заявяването и ползването на услуги от хора с увреждания,
свързани с изплащане на интеграционни добавки, изисква копие на решение на ТЕЛК
(НЕЛК). Сега със съдействието на Държавна агенция “Електронно управление” и
Националната експертна лекарска комисия ще бъде осигурен достъпът до регистъра
на НЕЛК, в който са регистрирани всички телкови решения, издадени след 2014 г.
ІІ. Работна група към МТСП ще изготви изцяло нов проект на Закон за
хората с увреждания. Това се реши по време на среща министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков, председателят на парламентарната комисия по
здравеопазване д-р Даниела Дариткова, заместник-председателят на парламентарната
комисия по труда и социалната политика Светлана Ангелова, представители на
национално представителните организации на и за хората с увреждания и родители
на деца с увреждания. Основната цел е новият нормативен акт да бъде синхронизиран
с Конвенцията за правата на хората с увреждания, която беше ратифицирана от
Народното събрание през 2012 г.
В законопроекта ще бъде регламентирано правото на лична помощ за хората, които
имат нужда от такава в ежедневните си дейности. Личната помощ ще бъде отпускана
на база на социалната оценка на индивидуалните потребности, която по-добре ще
отчита нуждите на хората. Законопроектът предвижда промяна на функциите на
Агенцията за хората с увреждания. Участниците в дискусията се обединиха около
предложенията да бъдат подсилени мерките, осигуряващи възможност за интегрирана
работна среда за хората с увреждания.
Участниците в срещата се обединиха около извода, че е необходимо повече време за
изработването на нов закон. Министър Петков увери, че желанието е законопроектът
да бъде приет в рамките на тази година. Съставът на работната група ще бъде разширен
с представители на родители на деца с увреждания.
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ІІІ. БЧК в партньорство с Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и
регионални власти ще изпълнява проекта "Иновативни услуги в общността за
хора с хронични заболявания и трайни увреждания". Проектът се финансира от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм 2014-2021 г. Целта на проекта е да се подобри достъпът на
уязвимите групи в отдалечени и селски райони до професионални здравни грижи и
социална подкрепа чрез създаване на иновативни модели на медицински и социални
услуги в общността. С реализирането на новия проект се цели и разширяването на
обхвата на интегрираните здравно-социални грижи в дома.

І.НОИ определи поредния средномесечен осигурителен доход, както следва:
-по чл. 70, ал. 4 от КСО за м. март 2018 г. в размер на 879 67 лв., който служи за
определяне на индивидуалния пенсионен коефициент;
-по чл. 70 ал. 2 от КСО за периода от 01. 04.2017 г. –31. 03. 2018 г. в размер на 838.24
лв.,който служи за изчисляване размера на новоотпуснатите пенсии с начална дата
през м. април 2018 г.
ІІ. На основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания, медицинските изделия и/или помощните средства,
приспособления и съоръжения, получени по реда на Правилника, не може да
бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния им
срок. При преустановяване на ползването им се връщат в съответната дирекция
“Социално подпомагане”, отпуснала целевата помощ. В съответствие с действащата
нормативна уредба, върнатите медицински изделия и/или помощни средства ще бъдат
предоставени на други нуждаещи се лица или на здравни и социални институции.
ІІІ. През 2018 и 2019 г. в страната ще работят 16 000 лични и социални асистенти,
и домашни помощници, съобщава МТСП. Те ще обслужват общо 26 000 хора с
увреждания, като услугите ще бъдат на стойност 83 млн. лв.
ІV. С Постановление на Министерския съвет №60 от 23.04.2018 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания (ППЗИХУ), публикувано в Държавен вестник, бр. 36 от 27.04.2018 г., се
оптимизира процесът за отпускане на месечни добавки за социална интеграция и
целеви помощи на хората с увреждания и се намалява административната тежест
за тях.
Считано от 01.07.2018 г. ще влязат в сила следните промени:
Социално-икономическа подкрепа на лице с увреждане ще бъде оказвана
по настоящ адрес – заявленията-декларации за извършване на социална оценка
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и отпускане на месечна добавка за социална интеграция ще се подават от лицата с
трайни увреждания в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящия
им адрес. Отпуснатите преди влизането в сила на промените в Правилника месечни
добавки, ще се изплащат по досегашния ред от ДСП - по постоянен адрес до края на
срока на действие на социалната оценка.
Лице с трайно увреждане, което има право на добавка за обучение и за
балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и е с различен постоянен и настоящ
адрес, ще представя документите, доказващи необходимостта от ползване правото
на тези добавки в ДСП по настоящия си адрес.
Срокът за подаване на заявление-декларация за изготвяне на социална оценка
и отпускане на месечна добавка за социална интеграция е увеличен, в случаите на
преосвидетелстване на лица с трайни увреждания - от едномесечен на двумесечен от
издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Променен е и механизмът на предоставянето и изплащането на целева помощ
за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия. Лицата с увреждания вече ще получават
необходимите им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия от производителите/търговците, вписани в регистъра на Агенцията за
хората с увреждания, срещу представяне на заповед, издадена от директора на ДСП.
Изделията ще се заплащат от ДСП на производителя/търговеца след представяне на
искане за плащане и необходимите документи. Предвидено е по досегашния ред да се
изплащат и отчитат само целевите помощи за закупуване на обувки за протези.
Срокът за издаване на заповед за отпускане на допълнителна парична помощ за
пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжение и медицински изделия е намален - от 10 на 5 дни от
представяне на документите.
Включени са и нови медицински изделия, за които ще може да се отпуска целева
помощ: детска рингова инвалидна количка, детска инвалидна количка и вертикализатор
от седнало в изправено положение за деца с увреждания. Регламентирано е правото на
целева помощ за закупуване на детска рингова инвалидна количка и детска инвалидна
количка на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст.
Подадените до 30.06.2018 г. заявления-декларации за отпускане на целева помощ за
изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжение и
медицински изделия и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната
за изработване, покупка и ремонт на медицински изделия, ще се изплащат от ДСП, в
която те са подадени и която е издала заповедта за отпускането им.
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