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Съюзен живот
І. На 31.10.2018 г. в град Кърджали, Съюзът на инвалидите в България проведе
откриващата конференция по проекта “Пътеки за достъпен туризъм" (“Достъп
до наследство”), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, с което бе даден официалният старт
на проектните дейности.
Проектът е с пилотен характер, богат на видове дейности за различни
бенефициенти, с двугодишна продължителност и общ бюджет от 1 295 840 €.
Инициатива е на Националната конфедерация на хората с увреждания в Гърция и
Съюза на инвалидите в България. Партньори по проекта са още: Управляващият
орган на Национален парк Родопи (водещ), Фонд за регионално развитие на
Централна Македония, Община Волви и Технологичния образователен институт на
Централна Македония (Катедра за управление на бизнеса) от Гърция; Агенция за
местно икономическо развитие Разлог, Сдружение Регионален младежки парламент
Кърджали и Сдружение Екосвят Родопи Смолян от България.
Основната му цел е да подкрепи устойчивия туризъм, свързан с природното
и културното наследство в трансграничния район и да консолидира района като
международна туристическа дестинация с повишена достъпност чрез серия от
дейности, предназначени да подкрепят местния туризъм и спектъра от услуги,
свързани с него.
Някои от проектните дейности са:
- Оценяване на достъпността на подбрани туристически обекти – исторически
и природни в трансграничната територия на Гърция и България; проучване на водещи
добри практики в четири страни на ЕС за достъпност на такива туристически обекти;
изготвяне на Стратегия и План за действие за развитие на устойчив достъпен туризъм,
свързан с природното и културното наследство в трансграничния район;
- Консолидация на района като международна туристическа дестинация с
повишена достъпност; разработване на нова марка /брандиране/ на туристически
продукт за възрасни хора и хора с увреждания, свързан с природното и културното
наследство в трансграничния район; изработване на интернет базирана платформа за
промоциране и в услуга на доставчици и потребители.
- Пилотна реконструкция и модернизация (вкл. и сигнализация) на туристически
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обекти – природни и културни за да се превърнат в напълно достъпни за всички хора с
увреждания в общините Кърджали и Разлог в България, общините Волви и Месохори
в Гърция.
Изготвяне във многофункционален формат на Наръчник за предоставяне на
туристически услуги за възрастни хора и хора с увреждания и др.
ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ бе организирана и реализирана от
„Европейски просперитет“ СНЦ, като достъпно събитие по нов метод - в реално време
на страницата “ACCCESS2HERITAGE” във FACEBOOK бе възможно да се проследи
събитието. През цялото време бе осигурен жестомимичен превод за присъстващите
хора със слухови проблеми.
Заместник кметът по социалните въпроси на град Кърджали г-жа Веселина
Тихомирова, ръководителят на проекта, председателят на Управляващия орган на
Национален парк Родопи в Гърция г-н Ставрос Кехаджиоглу, представителят на
Национална конфедерация на хората с увреждания в Гърция г-н Александрос Мурузис
и г-жа Шенай Бекир - регионален координатор на Съюза на инвалидите в България за
област Кърджали - бяха официалните гости на събитието.
Приветствия за добре дошли бяха отправени от г-жа Веселина Тихомирова,
г-н Ставрос Кехаиоглу и от името на председателя на СИБ г-н Красимир Коцев –
г-жа Шенай Бекир. Подробно бе представен проектът и неговите дейности от г-н
Александрос Мурузис. И другите партньори представиха програмата, партньорите и
строителни работи.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Над 1,2 милиона пенсионери ще получат добавка в размер на 40 лв. към
пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към пенсията ще се изплаща
на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и
компенсациите към тях за месец декември 2018 г. е в размер до 348 лв. включително,
т.е. до размера на линията на бедност за 2019 г.
За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа правителството ще
отпусне допълнително 51 624 000 лв. лева по бюджета на държавното обществено
осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за 2018 г.
ІІ. Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика е обнародван в ДВ, бр.91, от 2.11.2018 г. Нормативният акт е подготвен от Министерството на
труда и социалната политика и внесен в Народното събрание от Министерския съвет.
Законът цели развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл, което ще подобри достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите
групи, ще създаде условия за повишаване на техния жизнен стандарт и ще намали
социалното неравенство.
Законът дефинира същността, мястото и ролята на социалните предприятия
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като стопански обединения с подчертано различна ценностна насоченост, постигащи
висока икономическа и социална резултативност. Нормативният акт урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, в т. ч. субекти
и мерки за насърчаване.
Чрез закона се регламентира, че субектите на социалната и солидарна икономика са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и социалните предприятия. Предвижда се да се създаде публичен Регистър на социалните
предприятия, които ще се класифицират в две категории: клас А и клас А+.
Според закона държавата чрез министъра на труда и социалната политика ще
насърчава социалните и солидарните предприятия като им предоставя методическа
помощ в търсенето на специализирано финансиране за дейността им, провежда национални обучителни програми за развитие на техния управленски капацитет, създава,
регистрира и поддържа отличителна сертификатна марка за стоките и услугите на социалните предприятия, създава електронна платформа за създаване на партньорства
и съвместна дейност между субектите на социалната и солидарна икономика.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 08.11.2018 г. в Денталния факултет на Медицинския университет в Пловдив проф. д-р Георги Тодоров, дм и декан на Факултета по дентална медицина откри първия в България стоматологичен кабинет за хора с двигателни увреждания.
Официални гости на откриването бяха г-жа Смилянка Запрянова - председател на РО
на СИБ регион Пловдив и член на УС на СИБ и г-н Латин Банков - член на УС на СИБ.
Специализираният кабинет разполага с оборудване, което осигурява всичко
необходимо за лечение на хора с увреждания. Стоматологичните интервенции ще се
осъществяват от стажантите, които се обучават в денталния факултет. Кабинетът е
оборудван със специална платформа. Благодарение на нея трудноподвижните пациенти ще успяват без никакви трудности да стигат до кабинета. Дори тези, които са в
инвалидни колички, няма да имат нужда от придружител и ще могат да се възползват
от денталните услуги, предлагани от университета.
ІІ. В новия закон за социалните услуги е заложена заместваща грижа за родители и роднини на хора с увреждания, както и асистентска услуга за деца и пълнолетни с увреждания, които не използват лична помощ. Родители на деца с увреждания и членове на семейството, които полагат грижи за хора с увреждания или за
възрастни хора, ще имат право да оставят съответния човек в социална услуга или да
осигурят заместваща грижа в домашна среда, за срок от не повече от 30 дни в рамките
на годината. Така ще изглежда новата социална услуга заместваща грижа, насочена
към семействата на хора с увреждания.
Друг вид услуга за хора с увреждания ще бъде асистентската подкрепа, в
която са заложени помощ за самообслужване, за движение, за изпълнение на ежедневни и домакински дейности, за комуникация. Право на асистенти по този закон
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ще имат възрастни хора без ТЕЛК, но с невъзможност да се обслужват, както и деца и
пълнолетни хора с увреждания, които не използват такава подкрепа по друг закон.
Проектът на закон за социалните услуги предвижда индивидуална оценка
на потребностите и предоставяне на услугите според личния избор на потребителя. Социалните услуги ще бъдат общодостъпни и специализирани, за деца и пълнолетни хора, и ще могат да се използват за до 6 месеца, до 1 година или между 1 и 3
години.
Заложено е създаването на национална карта на социалните услуги и наредба за планиране на социалните услуги.
ІІІ. Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров участва в първия Конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността. Въпросите, свързани с осигуряването на качество на трудово-медицинското обслужване на работниците и служителите и разработването на ефективна система за
експертиза на работоспособността са от ключово значение за успешната реализация
на хората със здравни проблеми на пазара на труда, каза той при откриването на форума.
По думите му ролята на трудово-медицинското обслужване на работещите се
отчита от МТСП като една от най-важните за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, не само поради факта, че то е задължително според европейското законодателство, но и поради богатия ни национален опит в работническото
здравеопазване, в периода преди присъединяването ни към ЕС.
На експертизата на работоспособността следва да се гледа като на важен и съществен инструмент за създаване на възможност за пълноценна трудова реализация на
всеки член на нашето общество, каза Лазаров. Той посочи, че първите стъпки в тази
посока са направени в рамките на проект „Експертиза на работоспособността“, който
се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика с партньори Министерството на здравеопазването и Националния осигурителен институт.
Най-важната дейност по този проект е разработването на нови методики за
медицинска експертиза и експертиза на работоспособността, които ще вградят
принципите и критериите за оценка на здравословното състояние и уврежданията, определени с Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация, позната като ICF. По този
начин ще се редуцира възможността за субективност на оценките, ще се осигури прозрачност и ще се прилага диференциран подход в съответствие с индивидуалните
потребности на хората с увреждания в работоспособна възраст, каза заместник-министър Лазаров.
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