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І. Общото (делегатско) събрание на СИБ, проведено на 29.04. т.г. в комплекс
“Жеравна”- Банкя обсъди и прие “Отчет за дейността на УС на СИБ за 2012 г. и
Доклад за извършената работа в СИБ периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г.”; “Отчет за
дейността на ЦКРК на СИБ за периода м. април 2012 г. –м. март 2013 г.”, “Отчет за
изпълнението на Бюджета на СИБ за 2012 г.”, “Бюджет на СИБ за 2013 г.”
Извън обявения дневен ред се обмениха идеи за работата на СИБ в условията на
продължаваща финансово-икономическа, социална и политическа криза, сподели се
опит в работата на регионалните организации.
ІІ. Общо (делегатско) събрание за възстановяване структурата и дейността на
РО на СИБ –Разград се проведе на 23. 04. 2013 г. Общото събрание избра УС на РО
с 9 члена и председател г-н Радослав Христов Няголов. За председател на РКРК беше
избрана г-жа Мария Николова Димитрова. Избрани бяха двама делегати на Общото
(делегатско) събрание на СИБ: г-жа Мария Николова Димитрова – председател на
РКРК и г-жа Иванка Тодорова Петкова – председател на ОО - Разград.
В подготовката и провеждането на събранието взеха участие г-н Георги Георгиев –
председател на ЦКРК и г-н Стоян Манолов от ЦУ на СИБ.
ІІІ. На 21.05. т.г. в залите на Читалище “Младост” –София се проведе ІІят Преглед на художествената самодейност в дружествата на СИБ от РО “Св.
София”. Прегледът провери равнището на художествените самодейни състави и
индивидуалните изпълнители-хора с увреждания от Столичните дружества на СИБ и
излъчи представителни състави и индивидуални изпълнители за предстоящия VІІ-и
Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания, който ще се проведе
на 31.08 и 01.09. т.г. в кв. Църква на община Перник.
Журито с председател Димитър Димитров - композитор, поет и изпълнител,
Христина Лютова - народна певица, Поли Керемидарова - секретар на Читалище
“Бъднина”, Стоят Манолов от ЦУ на СИБ и Донка Нейкова от УС на “РО” Св. София”
отличи следните състави и изпълнители:
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Вокална група “Хризантема” при дружествата на СИБ от Район “Младост”
– І-во място;
		
Вокална група от д-во “Бусманци” – ІІ-ро място;
		
Вокална група “Млади сърца” от д-вото в ”Хаджи Димитър – ІІІ –то място;
		
Дует Славка Йорданова и Занка от Районна организация “Приятели” в
гр.Нови Искър;
		
Индивидуално песенно участие –Благовеста Владимирова от д-вото на
СИБ в кв. “Хаджи Димитър”;
		
Рецитация: Йорданка Урумова от д-во “Младост І” и Руска Младенова от
д-во “Връбница І”.
Майсторството на сръчните си ръце показаха представителките на Районна
организация “Приятели” от гр. Нови Искър - Мита Евгениева, Лиляна Петкова,
Станка Станоева, Славка Йорданова и Занка Петкова. На участниците, заели призови
места бяха връчени грамоти.
ІV. Третият национален фолклорен фестивал на хората с увреждания ще
се проведе на връх “Света Неделя” –гр.Неделино на 22 юни 2013 г. Във фестивала
могат да участват фолклорни групи с по 2 песни общо до 7 минути, дуети с една песен
до 3 минути, солово изпълнение с една песен до 3 минути. Участниците във фестивала
трябва да представят и своите експертни решения от ТЕЛК/НЕЛК.
Желаещите да вземат участие във фестивала трябва да направят веднага заявка
на тел 0897/ 941 640 – г-н Емил Костов, председател на общинската организация на
СИБ в гр. Неделино, като посочат дали желаят да им бъде осигурена нощувка и за кои
дни. Следва да се посочи телефон за обратна връзка.
Групите, които желаят да посетят съседна Гърция трябва да заявят пътуването до
Ксанти, Керамоти или остров Тасос. Рзстоянието е до 100 км. и се пътува с 20-местен
автобус.

І.Започна реализацията на една от стратегическите цели на МТСП – интеграция
на хората с увреждания във всички области на обществения живот, чрез създаване
на Единна информационна система в страната за хората с увреждания. Системата
ще отговаря на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания и ще осигурява възможност за обмен на данни за хората с увреждания
между информационните бази, функциониращи в различните държавни институции.
Сключени са договори от АХУ със 17 ведомства и структури на НОИ, НСИ, НАП,
НЕЛК, АСП, Агенция по заетостта и др.
По данни на НСИ хората с увреждания в страната в трудоспособна възраст
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надхвърлят 350 000 души. От тях само 10 % упражняват правото си на труд. Системата
ще спомогне за осъществяване на връзка с работодатели и отговорни фактори за
достъпна среда чрез “публичен информационен портал”, като за целта вече се обучават
132 души по програма ”Развитие на човешките ресурси”.

І. Защитата по чл. 333 от Кодекса на труда (предварителна защита от уволнение)
може да се ползва от хора с трайни увреждания, само ако имат статут на трудоустроени
лица т.е. в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) да има елемент на трудоустрояване,
независимо от степента на увреждането и длъжностната характеристика на работника
(служителя) е съобразена с трудовата препоръка, записана в експертното решение.
Работещото по трудово правоотношение лице с увреждане е длъжно преди постъпване
на работа да уведоми работодателя за съдържанието на експертното решение и от
негова страна да няма възражения за започване на работа. Записаните в експертното
решение противопоказни условия на труд са достатъчно основание лицето да попадне
в обсега на защитата.
Защитата се ползва без проблеми от работници и служители без статут на лица с
трайни увреждания т. е. с увреждане под 50 %, но с изрично записана в експертното
решение на ТЕЛК (НЕЛК)
ІІ. По данни на НОИ средномесечният осигурителен доход за м. март 2013 г.
по чл. 70, ал.4 от КСО е бил 644.26 лв. и е намалял спрямо осигурителния доход
през м. декември 2012 г. със 17.49 лв. Той служи за изчисляване на индивидуалния
пенсионен коефициент.
Коефициентът по чл. 70, ал.2 от КСО за периода 01.04. 2012 г. – 31.03. 2013 г. е в
размер на 626.18 лв. и се е увеличил с 8.12 спрямо периода 01.01. 2012 г. – 31.12. 2012
г. Този размер се използва за изчисляване размера на новоотпуснатите пенсии след
01.04. т.г.
От необходимите пари за изплащане на пенсиите само 44.34% идват от
осигуровките на работещите осигурени лица. Недостигът от 55.66 % се покрива от
бюджета на държавата. В държавите от европейския съюз пенсионния дефицит не
надхвърля 20 %.
По данни на НСИ броят на пенсионерите в страната през 2012 г. е бил 2 217 642 д.,
а на осигурените лица – 2 770 030 души. През 2012 г. средната пенсия е била 273.33 лв.,
а през 2011 г. – съответно 266.63 лв.
Българските граждани, които работят без да са осигурени, наброяват 511 870 души.
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IІІ. Защита на правата на хората с увреждания за търсене на обезщетение в
Европейския съюз
Ако хората с увреждания се сблъскат с проблеми при упражняването на правата
си в ЕС може да се обърнат към следните служби, които да помогнат за намиране на
решение или за получаване на обезщетение:
СЪВЕТИ ОТ ЕКСПЕРТИ
Ако искате да разберете какви точно са европейските ви права в конкретна
ситуация, свържете се с Вашата Европа — Съвети. Правен експерт ще ви отговори
лично в рамките на една седмица и ще ви насочи към допълнителни източници на
помощ, когато това е уместно.
http://ec.europa.eu/citizensrights/
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОБЛЕМИ С НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
Ако публична администрация в друга страна нарушава вашите европейски
права, свържете се със СОЛВИТ. Служители от националните администрации ще
посредничат за намиране на решение в рамките на 10 седмици.
http://solvit.eu
СЪВЕТИ И ПРАВНА ЗАЩИТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Ако имате проблеми във връзка със стока или услуга, купена в друга страна от
ЕС, включително онлайн, свържете се с европейски потребителски център. Местни
експерти ще ви дадат съвет и ще ви помогнат да разрешите спора си с продавача.
Ако не може да бъде постигнато приятелско споразумение, центърът ще ви помогне
да използвате механизми за алтернативно разрешаване на спорове, включително
онлайн процедури, които предлагат извънсъдебни средства за ефективна правна
защита на потребителите.
http://ec.europa.eu/consumers/ecc
ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Ако смятате, че държава членка нарушава правото на ЕС, можете да подадете жалба
до Европейската комисия. Тя ще разгледа жалбата ви и може да поиска от въпросната
страна да промени законодателството си.
http://ec.europa.eu/euJaw/your_rights/ your_rights_forms_bg.htm
ПЕТИЦИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Можете да подадете петиция до Европейския парламент по свързан с ЕС въпрос,
който ви засяга пряко. Въпреки че не разполага с правомощия директно да разреши
проблема, Парламентът може да насочи вниманието към него и да окаже натиск върху
отговорните лица.
https://www.secure.europarl.europa.eu/ aboutparliament/bg/petition.html
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