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І. Изпратено е писмо до Председателя на Централната избирателна комисияг-жа Красимира Медарова, подписано от Красимир Коцев – председател на СИБ
и председател на НСХУБ
"Уважаема госпожо Председател,
По повод проведения Референдум през м. януари 2012 г. в Централно управление
на СИБ постъпиха оплаквания от хора с увреждания за буквалното прилагане
в някои избирателни секции на Решение на ЦИК № 159/ 29.09. 2006 г. относно
гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат
или с увреждане на зрението. В определението за правоимащи на т.1 се съдържат
дискриминационни моменти, които поставят в неравностойно положение редица
избиратели с временно влошено здравословно състояние или обострени хронични
заболявания. Определението за достъпа до секция, разположена на първия етаж
(партера), е непълно и изключва хората със сърдечно-съдови и белодробни
заболявания, бъбречна недостатъчност, прединфарктно или прединсултно
състояние и др., които нямат “физическо увреждане на опорно-двигателния
апарат” или не ползват “лично техническо помощно средство”, но натоварването
при изкачване на стъпала е противопоказно за здравословното им състояние.
Предлагаме в т. 1 на решението да се замени изразът “избирател с физическо
увреждане на опорно двигателния апарат (със затруднено придвижване или ползва
лично техническо помощно средство)” да се замени с израза: “избирател с временен
или постоянен физиологичен дефицит, който затруднява придвижването му”.
Така определението ще включва не само хората с трайни увреждания, но и бременни
жени и хора в напреднала възраст.
Уважаема госпожо Председател,
Надяваме се, че нашето предложение ще бъде прието с необходимото разбиране и
промяната в Решение № 159 на ЦИК ще стане факт преди предстоящите изборите за
Народно събрание!"
Забележка: Настоящото предложение се прави по повод постъпил сигнал от
РО на СИБ – Хасково.
ІІ. Столичната РО на СИБ “Св. София” подпомогна своите членове с хранителни
продукти, дарени от Фирма “Нестле –България” на стойност 4 810 лв. Доброволци
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комплектоваха повече от 1800 пакета и осигуриха разнасянето им до получателите на
помощите.

І. През 2012 г. 40 491 осигурени граждани са били включени в програмата за
профилактика и рехабилитация на НОИ, за която са изхарчени общо 15 766 915 лв.
Сред ползвателите на тази социална услуга със заболявания на опорно-двигателния
апарат са 63.02 %, на периферната нервна система –26.32 %, на централната нервна
система - 2.63 %. Напомняме, че право да ползват програмата имат и пенсионерите
с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с 50 % и над 50% трайно
намалена работоспособност, на които срокът на експертното решение не е изтекъл и
не са навършили възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.
Продължителността на програмата е била 10 дни. Към сумата за нощувки се
прибавят средства до 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно
и 5 лв. доплащане за храноден. Разходите се признават само, ако са извършени в
профилакториуми, с които НОИ има сключен договор.
Програмата за 2013 г. предстои да бъде публикувана и да стартира през м. март т.г.
ІІ. НОИ обяви поредния средномесечен осигурителен доход, както следва:
- по чл. 70 ал. 4 от КСО за м. декември 2012 г. в размер на 661.75 лв. и служи за
изчисляване на индивидуалния пенсионен коефициент;
- по чл. 70 ал. 2 от КСО за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в размер на 618.06
лв. и служи за изчисляване размера на новоотпуснатите пенсии с начална дата през м.
януари 2013 г.
ІІІ. Отстраняването на един човешки орган не винаги дава основание на ТЕЛК/
НЕЛК за определяне на степен на увреждане (загубена работоспособност) над
50 %, с което пациентът получава статут на “човек с трайно увреждане” или на
“дете с трайно-намалена възможност за социална адаптация” (инвалид), но може
да послужи за трудоустрояване на освидетелстваното лице или за препоръка при
физическо натоварване, подлагане на диета и последващо лечение. Медицинската
експертиза оценява задължително възможността за компенсация (напълно или
частично) функционалния дефицит от друг орган, особено ако отстраненият
орган е чифтен. Така например, в Отправните точки за оценка на намалената
работоспособност в проценти от Приложение № 1 от Наредбата за медицинска
експертиза (ДВ. бр. 47 от 2005 г.) се предвижда при загуба на един бъбрек и при
наличие на втори здрав бъбрек да се определя степен на загубена работоспособност
до 20 % като състоянието след нефректомия се оценява след приключване на срока за
наблюдение, който е петгодишен. Наличие само на 20 % загубена работоспособност
(степен на увреждане) след този срок не дава основание на лицето да се смята за “човек
с трайно увреждане” (инвалид), освен ако не се констатира друго трайно физическо
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увреждане. Нова медицинска експертиза се извършва след петгодишния период на
наблюдение се извършва, само ако са налице функционални дефицити, породени от
други заболявания.

І. Изпратено е писмо от името на 18 национално представителни организациичленове на НСИХУ при МС до Президента на Република България, в което се
заявява желание и готовност за участие в Обществения съвет при президентската
институция за решаване на тежките проблеми на гражданите. Като подкрепят
гражданските протести, легитимните организации на и за хора с увреждания изразяват
опасения за евентуална подмяна вота на хората с увреждания в Обществения съвет и
настояват за:
"1.
Ускоряване на процеса за адаптиране на националното законодателство
към духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и
осигуряване на необходимия публичен ресурс за активни политики.
2.
Определяне на органа извършващ мониторинг върху изпълнението на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
3.
Осигуряване на равни възможности за достоен живот на хората с
увреждания е наложително да се създадат условия за достъп до: образование и
информация; професионално обучение и трудова заетост; здравеопазване; социални
услуги; архитектурна и транспортна среда и други значими обществени сфери."
За СИБ писмото е подписано от г-н Красимир Коцев – председател.
ІІ. Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране
на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни,
исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение
за хората с увреждания”. Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани
по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни,
исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.8, т.6 от Закона за интеграция
на хората с увреждания. Максималният размер на субсидията е диференциран за
различните компоненти както следва:
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 10 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 12 500 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи
повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и три копия на
хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.
Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 19.03.2013 г. Проектните
предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-
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106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от
17,30 часа на 19.03.2013 г.
Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния
електронен адрес на АХУ – ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 19.03.2013
г. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
ІII. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс
за 2013 г. за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически
лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с
чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер
на субсидията е до 20 000 лева.Конкурсната документация можете да намерите на
Интернет страница на АХУ. Проектите се подават на хартиен носител – в 4 /четири/
екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един
екземпляр.
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 04.03.2013 год. в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна
разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 04.03.2013 г.
ІV. Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране
на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна
работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на
работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели,
регистрирани по действащото законодателство.Проектите се изготвят по Методика,
съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората
с увреждания. Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр
и три копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.
Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 11.03.2013
г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна
разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 11.03.2013 г.
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