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І. По повод направеното предложение от г-н Красимир Коцев до Националната
избирателна комисия относно разширяване кръга на правоимащите лица за
достъп до избирателните секции, предназначени за хора с увредено зрение и
опорно-двигателен апарат (Виж Информ. бюлетин м. февруари 2013 г.) на 07.03.
т.г. в Националния център за обучение, квалификация и консултации на инвалиди
се състоя среща на председателя на ЦИК г-жа Красимира Медарова с експерти от
ЦУ на СИБ и ЦИК. Обсъдиха се възможностите за корекция на Решение на ЦИК №
159/ 29.09. 2006 г. без изрична разпоредба в Изборния кодекс и необходимостта от
допълнително информиране на хората с увреждания за техните права в избирателния
процес.
Договорено беше контактите по възникнали проблеми да продължат с участието
на експерти от другите национално представителни неправителствени организации
на и за хора с увреждания.
ІІ. В ЦУ на СИБ се получи писмо-указание от ЦИК изх. № 20-НС/18.03.2013
г. "във връзка с насрочените от Президента на Република България избори за
Народно събрание на 12 май 2013 г., избирателите с увреждания на опорнодвигателния апарат или на зрението разполагат със следните възможности да
упражнят правото си на глас:
Изборният кодекс дава възможност на избиратели с трайни увреждания,
удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК), които не им позволяват да упражнят
правото си на глас в изборно помещение да гласуват в домовете си чрез подвижна
избирателна урна. За да бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна
урна по постоянен адрес е необходимо:
■ да се попълни и подпише саморъчно заявление по образец -Приложение № 24
от изборните книжа, публикувани на www.cik.bg;
■ да се приложи към него копие от документа от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ
увреждането;
■ заявлението да се адресира до кмета на общината, района или кметството по
постоянен адрес (по лична карта).
Гореописаното заявление е необходимо да бъде подадено не по-късно от 11
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април 2013 г. чрез писмо по пощата, по факса, в електронна форма, като го подадете
в деловодството на съответната община, район или кметство лично или чрез
упълномощен представител.
За да бъде открита подвижна избирателна урна има на територията на всяка община
се и при наличие на не по-малко от 10 (десет) заявления на избиратели с трайни
увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК), които не им позволяват да
упражнят правото си на глас в изборно помещение. Важно е да се знае, че:
■ всеки избирател, подал заявление за гласуване с подвижна избирателна урна се
заличава от избирателния списък на секцията по постоянния, съответно настоящия
му адрес.
■ с подвижна избирателна урна може да гласува само лицето с увреждания, не и
останалите членове на семейството или съседи.
В случай, че уврежданията на опорно-двигателния апарат или на зрението,
удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК) не позволяват на избирателите да извършат
сами необходимите действия за гласуването, те могат за ползват придружител.
Избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението без
документ от ТЕЛК (НЕЛК) могат да гласуват в секцията по постоянен адрес или в
избрана от тях секция. Във всяка сграда с избирателни секции на повече от един
етаж е обособена специална секция за избиратели с увреждания. Тя е обозначена по
специален начин и се намира на първия (партерния) етаж на сградата. За да гласуват
в нея избирателите трябва да представят документ за самоличност и декларация по
образец - Приложение № 70 че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
Гласуването ще се извърши с обща бюлетина, като избирателят трябва да отрази
своя вот единствено и само като изпише знак „X" в квадратчето на избраната партия,
коалиция от партии или инициативен комитет, след което да сгъне бюлетината и я
пусне в урната, като преди това СИК постави върху нея втори печат.
Молим за Вашето съдействие изложената в настоящото писмо информация да
достигне до членовете на вашите организации, като в случай че имате предложения по
реализацията на разяснителната кампания на ЦИК сме готови за среща във взаимно
подходящ срок.
Повече информация е публикувана на интернет страниците на ЦИК - www.cik.
bg, както и във Facebook на http://facebook.com/cikbg и Twitter на http://twitter.com/
CIKBG."
Писмото-указание е подписано от г-жа Красимира Медарова - председател на
ЦИК и от г-жа Севинч Солакова - секретар.

І. “Гражданска отговорност” е вид задължителна застраховка за моторно
превозно средство (МПС), която покрива отговорностите за причинени имуществени
и неимуществени щети на трети лица, свързана с притежаването или ползването на
МПС. Тази застраховка няма отношение към специфичното здравословно състояние
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или увреждане на водачите (собствениците) на моторното возило, което може
да бъде лек автомобил, товарен автомобил, мотоциклет, мотопед, триколка, АТВ,
товарно ремарке, багажно ремарке... Според вида МПС тарифата за застраховка
“гражданска отговорност” е единна за Република България и за държавите-членки
на споразумението “Зелена карта”. Застрахователните компании предлагат различни
пакети от услуги и бонуси, но само в рамките на тарифата.
От горното следва, че са изключени всякакви преференции за хората с уврежданияводачи или собственици на МПС при сключване на задължителната застраховка
“гражданска отговорност”.
ІІ. Данъчно задължените физически лица, подлежащи на облагане с патентен данък,
включително едноличните търговци с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност,
определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на
патентния данък в размер 50 %, ако извършват дейността лично и не наемат
работници за тази дейност през цялата данъчна година. (Виж. Закон за местните
данъци и такси, чл. 61м, ал 1, т.1 – ДВ. изм и доп. Бр.110 от 2007 г.).
За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до
100 на сто данъкът се дължи със 75 % намаление (Виж. Закон за местните данъци и
такси, чл. 25, ал.2, ДВ изм. бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01. 2003 г.).

І. От името на 18 национално представителни организации на и за хора с
увреждания – членки на НСИХУ при МС са изпратени следните предложения до г-н
Марин Райков – председател на МС и г-жа Деяна Костадинова - зам.-председател
на МС и министър на труда и социалната политика на служебното правителство за
решаване на неотложните проблеми на хората с увреждания. За СИБ предложенията
са подписани от г-н Красимир Коцев – председател.
1. Да не се допускат за обсъждане в Обществения съвет въпроси и
проектодокументи засягащи статуса на хората с трайни увреждания, без
предварително становище на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания (НСИХУ) към МС, съгласно разпоредбата на чл.6, ал.3 на Закона
за интеграция на хората с увреждания. Да се пресичат опитите за подмяна на
представителството в НСИХУ, както и подмяната на критериите за членство в НСИХУ.
2. В общественият съвет към Министъра на труда и социалната политика
да бъдат включени трима представители на национално представителните
организации на и за хора с увреждания.
3. Да продължат процесите на адаптация на националното законодателство
към духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
с осигуряване на публичен ресурс за провеждане на активни политики. Да се
извършва постоянно наблюдение върху обществения ресурс, разходван за изпълнение
на препоръките, поставени в Конвенцията.
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Отново категорично държим на следното:
- Координиращ орган по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания да бъде Агенцията за хората с увреждания;
- Мониторингът да се извършва от НСИХУ към МС.
4. В периода на управление от Служебното правителство да не се намаляват
доходите на хората с увреждания, като се следи стриктно за своевременно и в
пълен обем извършване на социалните плащания. Да започне устойчиво нарастване
на доходите на хората с увреждания, като най-уязвима част от населението. Да се
засили контролът от упълномощените държавни органи за спазване законовите
преференции на работодателите, наели на работа хора с увреждания, и на работниците
и служителите на работа при обичайни и специфични условия. Особено внимание да
се обърне на спазването на квотите за трудоустроени лица и изпълнението им през
второто тримесечие на 2013 г. Да се започне подготовка за обвързване на социалните
плащания с Линията на бедност, вместо с Гарантирания минимален доход. При
подписване на Рамковия договор с Лекарския съюз да не се подменя освобождаването
от такса за медицинско обслужване на хората с трайни увреждания с хора с хронични
заболявания, тъй като уврежданията са следствие и на отшумели заболявания. Да се
потърсят пътища за намаляване цените на лекарствата и се включат нови позиции в
реимбурсния списък на редки заболявания.
5. Да не се допуска проектиране, въвеждане в експлоатация или започване
на ново строителство без проект, отговарящ на изискванията за достъпна среда,
съобразно изискванията на Наредба № 4 на МРРБ от 14.07.2009.г.
6. Да се засили процеса на деинституционализацията на институциите за деца с
увреждания и се осигурят адекватни права и ресурси на семействата (биологични и
приемни), да се провежда балансирана политика по отношение на специализираното
обучение и обучение в обичайна среда на деца и юноши в медико-социален риск.
7. Да продължи работата във всички сфери на обществения живот за
осигуряване на равни възможности и се гарантира свободен достъп на хората с
увреждания до образование, професионално обучение и квалификация; трудова
заетост и реализация; здравеопазване и здравни услуги; социални услуги и помощ;
подходяща архитектурна, транспортна и комуникативна среда.
8. Да продължи конструктивният диалог и сътрудничество между държавните
институции и национално представителните организации, като се засили
чуваемостта и прозрачността в действията им. Общественото мнение постепенно
да се освобождава от емоциите на политическата и институционалната криза, като
предпоставка за засилване на гражданското общество.
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