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Съюзен живот
І. Наградени участници в ХIІІ републикански многожанров фестивал на
хора с увреждания, проведен на 31 август и 1 септември 2019 г. в кв. “Църква”,
община Перник:
ПЛАКЕТ ПОЛУЧИХА: 1. Вокална група „Белите брези" гр. София; 2. ОО на
СИБ Радомир; 3. ОО на СИБ Сопот „Веселяци"; 4. Група за автентичен фолклор с.
Горник; 5. ОО на СИБ Карлово мъжка певческа група- цялостно изпълнение; 6. ОО на
СИБ Трявна група „Детелини"; 7. ССБ Смолян - цялостно изпълнение; 8. ОО на СИБ
Гулянци -Цялостно изпълнение; 9. ОО на СИБ Сливен група „Детелини"; 10. Зверино
група с р-л Романски; 11. ОО на СИБ Перник Левтерка Станоева
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА: 1. ОО на СИБ Чепеларе „Заедно можем
повече"- Група; 2. ОО на СИБ Кюстендил; 3. Лозка Цекова - Кюстендил - стихотворение
за майката; 4. Сухаче - смесена група; 5. Д-во Крушовица към РО Враца-Маргарита
Николова -стихотворение; 6. Горно Драглище- защитено жилище хороография за
България; 7. ОО на СИБ Петрич Стоян Антонов - пее като славей; 8.ОО на СИБ Гоце
Делчев група „Росна китка"; 9. Дом за психично болни -с. Радовци; 10. ОО на СИБ гр.
Средец- Стоянка Петрова соло; 11. ОО на СИБ гр. Средец Ненка Янева; 12. ОО на
СИБ гр. Средец Марин Маринов; 13. ОО на СИБ Тутракан вокална група; 14. Д-во
Руйно към ОО Дулово вокална група; 15. Д-во Руйно към ОО Дулово-.дует „Що е
радост мамо"; 16.ОО на СИБ Червен бряг цялостна изява; 17. Перник група „Росна
китка"; 18. ОО на СИБ Гулянци Стефка Манова соло; 19. Ресилово - дует; 20. Д-во
Черногорово цялостно изпълнение; 21. ОО на СИБ Пазарджик цялостно изпълнение
22. Сливен Денка Охова соло; 23. Сливен Софийка Рачиева; 24. Сливен Мария
Трифонова; 25. с .Зверино дует Ганка Георгиева и Дарина Цветкова; 26. дружество
проф. Иширково цялостна изява; 27. с. Ситово общ. Ситово- цялостно изпълнение;
28. с. Попина общ. Ситово обл. Силистра вокална група; 29. ОО на СИБ Габрово соло
Велизар Славов; 30. Д-во Бреница към РО Плевен Мария Брънчовска - соло; 31. Д-во
Бреница към РО Плевен.Малинка Миланова соло; 32. Д-во Бреница към РО Плевен
фолклорна група „Росна китка; 33. ОО на СИБ Габрово Мъжка група; 34. ОО на СИБ
Кубрат Фолклорна група; 35. ОО на СИБ Перник - Цветан Виденов соло; 36. ОО на
СИБ Перник Абриян Венциславов соло; 37. ОО на СИБ Перник Величка Андонова
соло; 38. Д-во Софрониево Фолклорна група; 39. Пловдив - дует Димка и Кирил
Дамянови; 40. ОО на СИБ Чепеларе сценка; 41. Защитено жилище Долно Драглище
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Нина Петрова алея на занаятите; 42. ОО на СИБ Самоков г-н Борис Стрински послучай
неговата 90 годишнина; 43. ССБ Кюстендил ръководител Поражанов дует; 44. ОО на
СИБ В. Търново кулинария; 45. ОО на СИБ Бяла Слатина цялостно представяне; 46.
Д-во Горна Митрополия -цялостно изпълнение; 47. ОО на СИБ Велинград цялостно
изпълнение; 48. ОО на СИБ Сопот - солистки; 49. ОО на СИБ Разград - цялостно
изпълнение; 50. ОО на СИБ Кубрат солово изпълнение на Георги Георгиев
Сребърни медали получиха: 1. Д-во „Хаджи Димитър" група „Млади
сърца" София; 2. Д-во „Хаджи Димитър" -Весели момчета; 3. ОО на СИБ Перник
„Желизничар"; 4. ОО на СИБ Перник" Седмошарица"; 5. Д-во „Ралица" Василка
Недева стихотворение; 6. Д-во Оряхово група „Детелини"; 7. Д-во Горник ОО на СИБ
Червен бряг соло Бисер Борисов; 8. Д-во Горник ОО на СИБ Червен бряг Стефани
Митова соло; 9. ОО на СИБ Тутракан Димитричка Христова соло; 10. ОО на СИБ
Тутракан Радка Георгиева соло; 11. ОО на СИБ Тутракан групата певческа; 12. ОО на
СИБ Тутракан Георги Василев авторско стихотворение; 13.Варна Ганка Парашкевова и
Станчо Добрев- дует; 14. ССБ Благоевград Група „Демос" мъжка вокална група; 15. Д-во
Шияково вокална група; 16. Д-во.Дълбок извор фолклорна група; 17.Аидън Мехмед
соло Кърджали; 18. Д-во Бреница Зоя Кунчева; 19. ОО на СИБ Перник Теменужка
Богданова хумор; 20. ОО на СИБ Перник Веселинка Добринова соло; 21.ОО на СИБ
Перник.-Ангелина Тасева р-л група; 22. ОО на СИБ Перник Анка Начева соло и хумор;
23. ОО на СИБ Дулово Север Алиев соло; 24. ОО на СИБ Дулово Фатме Дандън
хумор; 25.ОО на СИБ Дулово Иванка Стоянова соло; 26. ОО на СИБ Дулово вокална
-група; 27. ОО на СИБ Перник Ангел Мицияков; 28. с. Градина певческа група; 29.
Д-во Мещица към ОО на СИБ Перник; 30. Д-во Дълбок извор Динка Хълева; 31. Д-во
Дълбок извор Никола Мамахилов; 32. Д-во Дълбок извор Марийка Гайдева соло; 33.
с. Черник дует; 34. ОО на СИБ Самоков вокална група; 35. ОО на СИБ Петрич алея
на занаятите и кулинария; 36. Долно Драглище Група алея на занаятите; 37.с. Градина
- кулинария; 38. ОО на СИБ Гоце Делчев кулинария; 39. с. Соколаре - кулинария;
40. с. Крушовица - кулинария; 41. Смолян- кулинария; 42. Бяла Слатина -кулинария
занаяти; 43. Проф. Иширково стан, кулинария; 44. с. Бреница кулинария; 45. ОО на
СИБ Перник Росица Илиева; 46. ОО на СИБ Перник Катя Цекова; 47. ОО на СИБ
Перник Иванка Благоева; 48. Софрониево кулинария; 49. с. Дълбок извор плетива; 50.
ОО на СИБ проф. Иширково за председателя на дружеството.
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА: 1. ОО на СИБ Сопот Иванка Вълева; 2.
ОО на СИБ Сопот Елена Димитрова; 3. Горна Митрополия деколаж; 4.Богданов дол марузница; 5. В.Търново -кошници, кукли, бутилки и др.; 6. с. Солановци - кулинария;
7. ОО на СИБ Радомир - Гергана Божилова кошници; 8. Захаринка Владова- лично
творчество; 9. Пр. Иширково - кулинария; 10. Недялка Христова - лично творчество;
11. ОО на СИБ Самоков дует; 12. ССБ Кърджали група; 13. ОО на СИБ Червен бряг
Тотка Тодорова лично творчество; 14. с. Микрево - обичай; 15. ОО на СИБ В.Търново
Малина Мъглова- лично творчество; 16. ОО на СИБ В.Търново Елда Живкова; 17.
ОО на СИБ В.Търново Елена Димитрова лично творчество 18.Д-во Богданов дол
Марийца Малинова кулинария; 19. Д-во Богданов дол Дафинка Арсова кулинария;
20. Д-во Мещица кулинария.
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Правителството прие нова Методика за определяне на линията на бедност за
страната. С документа се предлагат промени, произтичащи от реформата в политиките
за правата на хората с увреждания. Те се налагат с оглед на необходимостта от
създаване на по-прецизна и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова
устойчивост при предоставяне на социалните помощи за хората с увреждания.
Съгласно новата методика линията на бедност се определя от изследването
„Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се
индексира с индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база.
Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в
областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки
за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за
хората с увреждания. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31
август с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и
социалната политика.
ІІ. Проект на постановление на Министерски съвет, публикуван на сайта за
обществени консултации, предлага линията на бедност за страната за 2020 година
да бъде 363 лв. Така определеният размер на линията на бедност за следващата година
ще е в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност.
Предложеният нов размер за линия на бедност за 2020 година от 363 лв. е с 12 лв.
по-висок в сравнение с линията на бедност от изследването SILC - 351 лв. Новият
праг е индексиран с индекса на цените на малката по състав кошница за декември от
предходната година на годишна база – 1,033. Този индекс измерва общото относително
изменение на цените на определени социалнополезни и жизненонеобходими стоки и
услуги, които са от съществено значение за биологичното и социално съществуване
на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи (20-те процента найбедни домакинства).
С определянето на линията на бедност от 363 лв. за 2020 г. финансовата подкрепа
за хората с трайни увреждания ще бъде актуализирана и ще отговаря на динамично
променящата се икономическа среда.
От 2020 г. прагът на бедност ще се прилага и при изчисляването на месечното
подпомагане за хора с увреждания. До 2019 г. официалната линия на бедност се използва
за аналитични цели, не е обвързана нормативно със социални плащания и се използва
при следните плащания от държавата: при предоставянето на хранителни продукти
на лица в риск от бедност по Оперативната програма за храни и/или материално
подпомагане; при изплащане на еднократни – великденски или коледни, добавки
към пенсиите; при предоставяне на безплатна правна помощ; при предоставяне на
помощи при бедствия.
ІІІ. На 11 октомври 2019 г. в гр. София се проведе Национална конференция по
трудова заетост за хора в неравностойно положение в трудоспособна възраст по
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проект „Равни шансове за подкрепа на деца и лица с епилепсия и техните семейства”,
подкрепен от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана
от Европейския социален фона на ЕС.
Форумът бе организиран от Асоциацията на родители на деца с епилепсия и
включваше следните теми „Видове трудова заетост на хората с увреждания в Европа“;
Трудова заетост в страната; Визия на трудовата заетост на хората с увреждания;
Трудова заетост на родители, грижещи се за деца и лица с увреждане.
В дискусията отново бяха поставени за обсъждане въпроси, които отдавна търсят
решение. Основният е свързан с разделянето на инвалидите на деца до 18 години,
които получават по-сериозна социална подкрепа и над 18 години, когато губят
много права, без да имат някаква промяна в състоянието си. Дискутираха се и други
актуални въпроси, като основните форми и модели на заетост в Европа и България,
така и статистически данни за брой на заети хора с увреждания.
Предоставена бе възможността да се работи на малки групи със специалисти по
трудова заетост на хора с увреждания, както и за участие в дискусиите по време на
конференцията.
ІV. На заседание от 24 септември т.г. Надзорният съвет на Национална
здравноосигурителна каса реши да се плащат още някои изделия. Средствата,
нужни за тях, са в рамките на определения от Касата бюджет, коригиран с процента
увеличение на приходната част.
Става въпрос за интрамедуларни титаниеви заключващи пирони за метастатични
фрактури в група изделия за фиксиращи процедури. Ще се реимбурсират и сензори
за непрекъснато мониториране на кръвната захар.
Ще се плаща и кардиовертер дефибрилаторите. Вече се реимбурсира и
кислородотерапията.
V. Министерският съвет на заседание от 18.09.т.г. взе решение за прехвърляне
на община Септември имот, на който да бъде разкрит Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания. Става
въпрос за санаториум в гр. Ветрен с площ 13 100 кв. м, ведно с построените върху
него сгради.
С новия социален център общината ще помогне за индивидуалното развитие,
поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни
по вид и степен на увреждане. Ще подкрепи и лица от различни рискови групи, чрез
целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.
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