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

Национален център за обучение, квалификация,
информация и консултации на хора с увреждания
година XXXII

септември 2022 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

I. Деветият конгрес на СИБ, проведен на 3 до 5 август 2022 г. в София премина
под мотото: “СИБ – коректив и партньор на държавните и местните власти в
изпълнение на задачите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.”
От самото си създаване преди 30 години СИБ беше организационно и програмно
изградена неправителствена структура с дейност в обществена полза, независима от
политическо, корпоративно и йерархично влияние, която защитава и отстоява правата на хората с физически увреждания, независимо от техния социален, здравен,
национален и политически статус.
СИБ е активен участник в решаване на проблемите на хората с увреждания.
1. Съюзът е съавтор на цялата нормативна уредба / законови и подзаконови
актове и преференции/ за хората с увреждания от 1995 г. до днес.
2. От 2003 г. до сега Съюзът е коректив и партньор не само на държавните, но
и на местните органи на властта. По проблемите на трудовата заетост на хората с
увреждания Съюзът има подписани споразумения с 83 общини в страната, част от
които действат и в момента.
3.Конкретен принос на СИБ:
По проекти на Съюза бяха пуснати в действие:
- Първата в България автобусна линия в градския транспорт с нископодови автобуси с платформи за превоз на хора с различни видове увреждания по линия № 72,
реализирана със съдействието на Столична община;
- Първите два ЖП вагона в България за превоз на хора с всички видове увреждания по линията София-Бургас и обратно, реализирана с помощта на Министерството на транспорта;
- Картите за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания, разработени съвместно с Министерството на транспорта;
- Наредба за превоз на хора с увреждания в междуградския транспорт.
4. Принос на СИБ при разработване на Конвенцията на ООН по правата на хората с увреждания и най-вече чл.33 от Конвенцията, чрез участието в "атхок" групи.
5. Реален принос за интеграцията на хората с увреждания има всяка от нашите
организации / обхващащи повече от 30 000 членове/ в 211 общини.
Въз основа на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 20102020 г. е разработена е национална стратегия за хората с увреждания за същия период. СИБ е активен участник в разработването на националното законодателство в
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тази област.
С решение № 156/25.02.2021 г. на Министерския съвет на Република България Сдружението за пореден път е признато за национално представителна организация на
хората с увреждания.
Работата на конгреса премина съгласно предварително обявения и гласуван единодушно дневен ред: Отчет за дейността на СИБ и неговия Управителен съвет за периода между VІII- и IX конгреси (декември 2016г. - декември 2021 г.); Отчет за дейността на ЦКРК за същия период; Приемане изменения и допълнения в Устава на СИБ,
утвърдени от УС на СИБ; Насоки за дейността на СИБ; Избор на ръководни органи на
съюза - на Председател на СИБ; на Почетен председател на СИБ; на членове на Управителния съвет на СИБ.
Дългогодишният Председател на СИБ Красимир Коцев, който се отегли от
поста по здравословни причини, бе избран за Почетен председател.
Конгресът единодушно избра за Председател на СИБ Георги Колев – дългогодишен експерт в сферата на социалните дейности, делегат от регион Варна,
а за членове на Управителния съвет бяха избрани: Анита Тараланска – делегат от
регионална организация Перник; Валентина Борисова – делегат от РО Стара Загора,
Иванка Казакова - делегат от Шуменска РО; Йотка Вълева - делегат от Великотърновската регионална организация; Латин Мусабашев - делегат от Пловдивската РО; Любен Лаков – делегат от РО София област; Петя Маринова – делегат от Пазарджишката
РО; Радослав Няголов – делегат от РО Разград и Русе; Светла Николова – делегат от
РО София град; Смилянка Запрянова - делегат от Пловдивска РО.
II. От 7 до 9 септември т.г. в конферентната зала на Меридиан хотел „Болярски“ в
гр. Велико Търново Съюзът на инвалидите в България проведе Общо отчетно
годишно събрание и обучение за актива и доброволните сътрудници и служители на СИБ във връзка с тримесечните отчети за предоставените услуги,
дейности и помощи от структурите на Съюза по места.
Заседанието на Общо отчетно годишно събрание на СИБ, проведено на 7. 09. 2022
г. обсъди и прие отчета за дейността на Управителния съвет през 2021г. и доклада за
съществените дейности и изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на СИБ и постигнатите резултати за периода 01.01.2021 г.до 31.12. 2021 г.
Приети бяха Годишен финансов отчет на СИБ за 2021 г., Доклад на независимия одитор за 2021 г., Отчет за бюджета на СИБ за 2021 г. и Бюджет за СИБ за 2022 г.
На 8 септември се проведе обучение за председатели на регионални и общински
организации на СИБ, координатори и служители на СИБ във връзка с тримесечните
отчети за предоставените услуги, дейности и помощи от структурите на Съюза по
места с модератор Георги Колев – председател на СИБ. Той запозна аудиторията с
Указания за отчитането на субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в чл.
14, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Подробни разяснения относно Отчетните документи, които изготвя СИБ за всяко
тримесечие даде Наташа Златева - главен счетоводител към ЦУ на СИБ.
С огромен интерес участниците изслушаха лекцията на Росица Димитрова,
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директор на Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” в община Велико Търново за добрите практики на общината в реализирането на дейности, предоставящи достъп до различни социални услуги, навременност и достатъчност на
необходимата за хората социална подкрепа. Обсъдена бе трудова заетост на хората
с увреждания, реформата в социалните услуги и новото законодателство.
Председателят на СИБ благодари на Росица Димитрова за доброто сътрудничество с нашата организация и подкрепата й към Великотърновската регионална и общинска организации на Съюза на инвалидите в България.

I. С Постановление № 286 от 21 септември 2022 г. СЕ ОПРЕДЕЛЯ НОВ РАЗМЕР
НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ (ЛБ) 504 ЛЕВА ЗА СТРАНАТА ЗА 2023 г. (ДВ, бр. 77,
от 27.09.2022 г.) Стойността й ще се повиши с 91 лв. или с 22 % в сравнение с 2022 г.
Увеличаването на стойността й ще доведе до повишаване финансовата подкрепа по
Закона за хората с увреждания . Може да се увеличат и социалните помощи, ако се
приеме проектозакона за социалното подпомагане, в който е заложено размера на
социалните помощи да се определя в зависимост от линията на бедност в страната,
а не от гарантирания минимален доход.
ПРЕЗ 2023 г. ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЩЕ
ПОЛУЧАВАТ МЕСЕЧНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА, КАКТО СЛЕДВА:
- за хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност месечната финансова подкрепа, която е в размер на 57% от линията на бедност, става 287,28 лв. на месец.
- за хората с над 90 на сто степен на увреждането с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или
поради трудова злополука или професионална болест месечната финансова подкрепа, която е в размер на 30 на сто от линията на бедност става 151,20 лв.
- за хората с над 90 на сто степен на увреждането месечната финансова подкрепа,
която е в размер на 25 на сто от линията на бедност, става 126 лв.;
- за хората от 71 до 90 на сто степен на увреждането месечната финансова подкрепа, която е в размер на 15 на сто от линията на бедност, става 75,60 лв.;
- за хората от 50 до 70,99 на сто степен на увреждането месечната финансова подкрепа, която е в размер на 7 на сто от линията на бедност, става 35,28 лв.
Целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство, за преустройство на жилище и за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги също ще се повишат през 2023 г. както следва:
- ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПОКУПКА НА ЛИЧНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, ЧИЕТО ПРИДВИЖВАНЕ Е ЗАТРУДНЕНО, която е до четирикратния размер от линията на бедност за 2023 г. става 4 х 504 лв = 2016 лв, ако
средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или
по-нисък от ЛБ (за 2023 г. – 504 лв). Лицата трябва да отговарят и на следните допълнителни условия: а) имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на
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увреждане или трайно намалена работоспособност, и б) са работещи или учащи.
- ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРАТА С НАД 90 НА СТО
СТЕПЕН НА ТРАЙНО НАМ. РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ
И ДЕЦАТА С ОПРЕДЕЛЕНИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ, КОИТО СЕ ПРИДВИЖВАТ С
ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА, която е до двукратния размер от ЛБ за 2023 г. т.е 2х 504 лв =
1008 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца
е равен или по-нисък от ЛБ (504 лв).
- ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УСЛУГИ Е В
РАЗМЕР ДО 80 НА СТО ОТ ЛБ И СЪОТВЕТНО ЗА 2023 г. става 0,80 х 504 =403,20 лв, но
не повече от действително направения разход съгласно представените документи.
Хората с над 90 на сто нам.работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ, която се предоставя веднъж годишно
при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта
от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право
на помощта за покриване на разходите за един придружител при същите условия и
размер.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Правителството одобри План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Мерките и дейностите в документа са насочени към осигуряването на подкрепа в домашна среда на хора
с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, чрез развитие на
качествени и достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги.
Планът предвижда да бъдат създадени нови услуги за резидентна и дневна грижа
и подкрепа за над 8 300 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Предвижда се осигуряване на качествена грижа и подкрепа в нови услуги в
общността за минимум 2 700 хора с психични разстройства, умствена изостаналост,
физически увреждания, със сетивни нарушения и с деменция, които ще бъдат изведени от специализирани институции.
За над 50 000 хора с увреждания и възрастни ще се осигури грижа в домашна среда и в общността, включително и чрез патронажна грижа, дистанционни услуги и
асистентска подкрепа. Ще бъдат закрити 60% от съществуващите домове за хора с
увреждания. Всички домове за стари хора ще бъдат реформирани в съответствие
със стандартите, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
Финансирането на плана ще бъде подкрепено от държавния бюджет, Европейския
фонд за регионално развитие (до 139,7 млн. лв.), Европейския социален фонд+ (632
млн. лв.) и Плана за възстановяване и устойчивост (753 млн. лв.).
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