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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 18 февруари т.г. се проведе среща на министъра на труда и социалната
политика Деница Сачева с национално представителните организации на и за
хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, в т.ч.
и с участие на СИБ. Повод бе писмо, изпратено от организациите на и за хората с
увреждания, с въпроси, чакащи бързи решения и актуална политика през 2020 г.
Министърът на труда и социалната политика информира за работата на
министерството относно подготовката на новата Държавна агенция за хората с
увреждания, за изпълнението, актуалните резултати и проблеми по Закона за личната
помощ и подготовката за влизане в сила на Закона за социалните услуги. Относно
Закона за личната помощ Деница Сачева отбеляза, че до 30 юни ще бъде готова
оценката за въздействие от прилагането му и тя ще бъде внесена в Народното събрание.
Тогава ще стане ясно какви законодателни инициативи е необходимо да бъдат
предприети за оптимизиране на дейностите в областта на личната помощ.
По време на дискусията участниците изразиха свои мнения и предложения за
общата работа по актуалните теми за хората с увреждания.
ІІ. До 8 000 лева за финансиране на проекти за преустройство на лек автомобил
за хора с трайни увреждания ще отпуска Министерството на труда и социалната
политика по линия на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност. Набирането на проектни предложения по двата компонента на
програмата ще приключи на 12 май.
Стойността на всяко проектно предложение по компонент „Лична мобилност“ ще
се определя въз основа на документи, които съдържат техническите и финансовите
параметри за необходимото изменение на конструкцията на автомобила. Кандидатите,
които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, ще
получат и финансиране за курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват по
програмата имат хора с трайни увреждания с доказан с решение на органите на
медицинската експертиза дефицит на долни и/или горни крайници, които имат
документ, че са физически годни да бъдат шофьори, а изменението в конструкцията
на превозното средство е допустимо, доказано със становище от техническа служба.
По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят
жилищната си среда достъпна за хора с увреждания. По него ще се отпускат между
10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят
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изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна
жилищна среда“ могат да кандидатстват собствениците на индивидуални жилищни
сгради, които са с трайно увреждане, придвижват се с инвалидна количка или в чието
семейство има такова лице. Проектни предложения могат да подават и сдружения на
собствениците в етажната собственост в жилищни сгради, в които има човек с трайно
увреждане, който се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има
такова лице.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Прие се Националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда. С
това се изпълни ангажимента на правителството за намиране на бързо решение за
хората, които останаха без лични асистенти в началото на годината. Тя е включена в
Националния план за действие по заетостта за 2020 година с цел да се осигури заетост
на безработни като домашни помощници и в дейности, свързани с предоставяне на
персонална грижа в домашна среда на най-нуждаещите се.
Стойността на програмата е 16,5 милиона лева и ще обхване хора с висока степен на
трайно намалена работоспособност и хора над 65 години в невъзможност за
самообслужване. Ще бъдат наети около 2 400 безработни лица. Очаква се да се
предоставят грижи в домашна среда на 924 лица със степен на намалена
работоспособност и около 4 997 възрастни хора.
От МТСП са изпратили инструкции до Националното сдружение на общините и
бюрата на труда за начина, по който могат да започнат реализация на програмата така,
че от 1 март да бъде предоставена помощта на хората, които имат нужда от нея.
ІІ. По процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” вече се работи активно
в 157 общини в България, като са обхванати около 13 000 потребителя. Осигуряват се
почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и
възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване в рамките на до 2 часа дневно,
извършвани от екипи от социални работници, медицински лица, рехабилитатори и
психолози. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще предостави
още една възможност на общините, които не са кандидатствали по процедурата по
време на първия прием, да подадат своите проекти.
Можете да проверите дали Вашата община участва в операцията "Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на следния линк: https://esf.bg/oprchrpr…/patronajna-grija-lica-ubrejdania/…
ІІІ. Министерството на труда и социалната политика ще организира публична
дискусия за Закона за социалните услуги във Варна на 17 март. В събитието ще
участват представители на ръководството и експерти на МТСП, дирекции „Социално
подпомагане“, местните власти, социални работници, доставчици на социални услуги.
Форумът е отворен за участие на представители на всички заинтересовани страни.
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Основна теми в дискусията ще са възможностите за професионално развитие на
работещите в сектора специалисти, както и по-доброто планиране при създаването
на нови социални услуги с цел по-целенасочена и ефективна подкрепа за нуждаещите
се. Министерството на труда и социалната политика ще организира публични
дискусии и в Русе (31 март), Враца (7 април) и Смолян (14 април).
Законът за социалните услуги бе приет през март 2019 г. и трябваше да влезе в сила
от 1 януари 2020 г. Заради протести от страна на граждански организации срещу
закона управляващите постигнаха консенсус да го отложат с 6 месеца.
ІV. Промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите
на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
(ПУОРОМЕРКМЕ), с които е необходимо да се запознаят хората, явяващи се на
ТЕЛК за освидетелстване и преосвидетелстване. /ДВ, бр. 84 от 2019 г. в сила от
1.01.2020 г./
Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават
заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 на място в РКМЕ или
чрез лицензиран пощенски оператор за:
1. освидетелстване; 2. редовно преосвидетелстване; 3. преосвидетелстване, когато
се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането,
противопоказаните условия на труд или причинната връзка; 4. предсрочно
преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние; 5. преосвидетелстване по
повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.
Лицата уведомяват от РКМЕ служебно за необходимостта от редовно
преосвидетелстване по повод получаване на пенсия.
Лицата заедно със заявление-декларацията подават в РКМЕ направление от личния/
лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация, доказваща
здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински
документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и
консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/
или при лекуващия лекар.
При получаване в РКМЕ на заявление, направление от личния/лекуващ лекар/
протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно
наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това
лице, за да се свърже с нея.
Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или
преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им,
с изключение на случаите на чл. 40, ал. 2.
При изгубено медицинско експертно досие РКМЕ насочва лицето за
преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него, и в
пенсионната му преписка, която се съхранява в НОИ. В тези случаи преписката се
придружава от нарочен протокол, издаден от РКМЕ, удостоверяващ, че медицинското
експертно досие е изгубено. (Виж чл. 56 от ПУОРОМЕРКМЕ)
Председателят на ТЕЛК:
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1. разпределя преписките между членовете на ТЕЛК;
2. съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с известие за
доставяне и с известие по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и
електронен адрес:
а) че ТЕЛК ще се произнесе само по представената медицинска документация;
б) за необходимостта от допълнителни изследвания и консултации, които трябва
да се направят;
в) за деня на прегледа, когато такъв е необходимо да се извърши." (Виж чл. 39 от
ПУОРОМЕРКМЕ)

Съобщение

Съюзът на българските писатели, Агенцията на хората с увреждания, Община Лом,
Дружество „Будители” в област Монтана обявяват международен поетичен конкурс
за хора с увреждания „Огърлица от разЛОМени слова”.
Конкурсът има за цел да даде възможност за изява на хората с увреждания и тези,
които им съчувстват, и с творчеството си се стремят да облекчат техните страдания,
чрез проявите си на хуманизъм. Организаторите имат желанието конкурсът да
продължи традициите в поезията, вдъхновени от хуманизма, любовта към България,
спомените за детството, стремежа към красота в живота във всички нейни форми и
проявления.
В конкурса могат да участват автори от цяла България и такива, живеещи в чужбина,
навършили 18 години. Всеки автор може да участва с до три стихотворения. Няма
ограничения в тематиката, формата и размера на творбите. В конкурса участват само
произведения, които не са публикувани до момента в електронен или хартиен вариант.
Участниците да представят творбите си в срок до първи май 2020 г. само в
електронен вариант на е-mail адрес: vreme@mail.bg, като посочат две имена или
псевдоним, точен адрес и телефон за контакт /за творците с увреждания, само ако
пожелаят, да посочат и процент нетрудоспособност/.
Жури от Съюза на българските писатели ще оцени творбите и ще излъчи: Първа
награда – 250 лева; Втора награда - 150 лева; Трета награда – 100 лева; Две материални
поощрителни награди – за най-млад до 35–годишна възраст и най-възрастен участник;
Награда за най-активно участие на регионален клуб на хората с увреждания.
Церемонията по отчитането на резултатите и награждаването ще се състои в
рамките на празниците в чест на 24 май в град Лом.
Авторите на отличените творби предоставят на организаторите правото на
последваща публикация в самостоятелен сборник.
За контакт и допълнителна информация: посочения е-mail адрес или на телефон:
0885 271077.
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