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І. На 03.07. 2013 г. УС на СИБ проведе извънредно заседание за обсъждане
хода на българо-румънския проект “Изграждане на партньорска трансгранична
мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания” и взе съответни
решения за повишаване устойчивостта на предвидените в него дейности.
Обсъди и се прие Инструкция за изпълнението на задълженията на СИБ,
произтичащи от чл. 53 на ППЗИХУ.
ІІ.РО на СИБ – Пловдив извърши със собствени средства цялостно саниране
на сградата в която е разположен Информационно-консултантски център за хора
с увреждания и Спортен клуб за хора с увреждания “Траки” – колективен член на
РО на СИБ – Пловдив. Ремонтът на сградата, която е общинска собственост, възлезе
на 5 000 лв.
ІІІ. На 22.06.2013 на връх „Св.Неделя”, намиращ се между общините Неделино
и Златоград се проведе ІІІ-тия Национален фолклорен фестивал с конкурсен
характер за хора със специфични потребности. Фестивалът беше под надслов „С
песен в Родопите” и се организира от председателите на общинските организации
в Неделино и Златоград към Съюза на инвалидите в България. Той се осъществи с
подкрепата на Агенция за хора с увреждания, на евродепутата Владимир Уручев, ПП
ГЕРБ- Смолян и “Бултекс“ ЕООД с управител Александър Митушев - Златоград. В
конкурсната надпревара участваха над 50 състава на хора с увреждания от цялата
страна, а също от Турция и Гърция. В края на фестивала жури с председател Анита
Тараланска и членове Мария Контилова, Златина Дерменджиева, Здравка Субашиева,
Снежана Кисьова излъчи победителите:
Носители на плакети са:Катя Минчева-гр.Неделино; Група ССГБ –гр.Пловдив;
Борислав Дуганов-гр.Неделино най малкия участник; Левтерка Станоева –гр.Перник
Носители на златни медали: СИБ Карлово-За цялостно представяне; 2.Марин
Маринов-Инструментално соло; СИБ Чепеларе; СИБ Габрово; ССБ Хасково; СИБ
Сливен-група „Детелина”; Професор Иширково; СИБ Голянци; СИБ ХасковоТриглас; СИБ Неделино-За цялостно представяне; Руфат Джилянов-гр.Мадан соло;
ССБ София.
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Носители на сребърни медали: СИБ Иваново Русенско; Митра Величкова-соло;
СИБ с.Градина Първомайско; СИБ с.Градина Първомаийско-дует; СИБ с.Стерцево –
групово; ССБ гр.Пловдив-дует „Настроение”; СИБ Загражден-Пирика Кирякова; СИБ
Сопот-Галина Петрова соло; СИБ Плевен –център; СИБ Черногорово –Пазарджишко;
СИБ Гълъбово-„Надежда”-народна носия.
Носители на бронзови медали: СИБ Чирпан-за цялостно представяне;СИБ
с.Красен Русенско; СИБ Гълъбово; СИБ Трявна-група „Ралица”; ССБ Пловдив-група
„Орхидея”; СИБ с.Стамболийски; СИБ Смолян; СИБ Разград; СИБ Пазарджик; СИБ
Сопот-„Веселяци”; СИБ Сопот-„Росна китка”; СИБ Дългопол.

І. В ДВ, бр. 57/29.06.2013 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление. Промените са свързани с увеличаване на Диференцираният минимален
доход за отопление с 15 лева за всички 16 рискови групи от хора в неравностойно
положение.
Целеви групи съгласно чл.2, ал. 4 от Наредбата
ГМД		
%
ДМДО
													лева
1. За лице, живеещо само					
65		
233,08
151,50
2. За лице с трайно намалена работоспособност
50 на сто или над 50 на сто, живеещо само		
65		
272,68
177,24
3. За дете сирак							
65		
219,88
142,92
4. За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а
ако учи - до придобиване на средно или професионално образование,но не повече от 20-год. възраст 65		
272,68
177,24
5. За всеки един от съвместно живеещи съпрузи
65		
167,08
108,60
6. За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учидо придобиване на средно или професионално
образование, но не повече от 20-годишна възраст
65		
180,28
117,18
7. За дете с трайно увреждане 			65		 219,88
142,92
8. За лица, съжителстващо с друго лице
(лица) или семейство						65		224,68
146,04
9. За бременни жени 45 дни преди раждане		
65		
206,68
134,34
10. За родител, полагащ грижи за дете
до 3-г. възраст							65		206,68
134,34
11. За лице на възраст над 70 г.				
65		
206,68
134,34
12. За лице на възраст над 65 г., живеещо само
65		
297,88
193,62
13. За лице на възраст над 75 г., живеещо само
65		
311,08
202,20
14. За лице с трайно намалена
работоспособност 50 на сто или над 50 на сто		
65		
206,68
134,34
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15. За лице с трайно намалена работоспособност 70 на сто или над 70 на сто			
65		
16. За лице с трайно намалена работоспособност 90 на сто или над 90 на сто 		65		

246,28

160,08

297,88

193,62

Освен това се предвижда до приемането на нов размер на помощта в зависимост
от цената на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон
(1 ноември 2013 година), целевата помощ за отопление да бъде в размер 65,72 лв.
месечно.
Няма промяна в другите условия и критерии за достъп до целева енергийна помощ.
Увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г. също няма да бъде пречка за хората,
които са получавали помощи през изминалия отоплителен сезон.
Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" за
отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. започна
от 1 юли 2013 г., като крайният срок за тяхното подаване е до 31 октомври 2013
г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на
ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен
газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна
платена фактура.
ІІ. Световно известната фирма Otto Bok Health-Care GmbH e лидер в
създаването на медицински технологии и иновативни продукти за хора с
ограничена подвижност. С предлагането на продуктите и технологиите на фирмата
на българския пазар пациентите с ампутации и нуждаещите се от ортезни помощни
средства (ортези за костно-ставни увреждания, ортези за парези и парализи) могат
да разчитат на висококачествени протези и ортези, като цената на основните модели
се покрива от Националната здравно-осигурителна каса, или се заплащат по реда на
Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.
Решенията са индивидуални и включват медико-технологични дейности в сферата
на функционалната електро и невростимулация, както и разработката на устройства
за пасивна рехабилитация. Индивидуално изработените протези и ортези за всички
части на тялото са с високо равнище на корекция, стабилизация и заменяемост.
Представителството на Ото Бок България ЕООД се намира на адрес: София
- 1612, бул. “Цар Борис ІІІ”, № 41, бл. 1, тел. 02/805 –79-81; GSM 0882 399 303; 0879
168 621.Фирмата предлага безплатни консултации от специалисти на посочения
адрес. 							
								 < Miroslav.Mitov @ ottobock.com>
ІІІ. Когато детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла,
майката няма право на отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години – виж чл.
45 ал. 7 т. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, и на парично
обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО – виж чл. 53 ал. 4. Ако
майката не ползва отпуск за отглеждане на малко дете и е дала съгласието си отпускът

Информационен бюлетин- юли 2013 г.



да бъде ползван от друго лице (баща, баба или дядо на детето), тя има право на парично
обезщетение по чл. 54 от КСО (в размер на половината от обезщетението по чл. 53 от
КСО), ако детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка –
виж чл. 53 ал.3 от КСО.
Майката има право на обезщетение по чл. 54 от КСО за времето на отпуск ,
който не е от същия вид (за отглеждане на малко дете), включително за времето на
отпуск за временна неработоспособност, за гледане на болен член от семейството (в
т.ч. и на болно дете), за бременност и раждане.
ІV. Електронните услуги, които предлага НОИ, са още едно улеснение за
хората с ограничена мобилност, която изключва потребността лично да посетят
обслужващото ги териториално поделение на института. Работата може да се
свърши чрез персоналния компютър на потребителя. От 01.07. т.г. НОИ предлага
на осигурените лица издаване на документи, които се изискват от учебните заведения
за получаване на наследствена пенсия. Документите служат за продължаване срока на
изплащане на пенсиите всеки семестър за студентите от висшите учебни заведения, а
за учениците от средните училища – в началото на всяка учебна година.
Друга възможност предлага услугата “Подаване на разрешена информация за
учащ от учебно заведение”, чрез която ВУЗ или училище директно могат да заявят
пред НОИ, че получаващите наследствена пенсия действително учат при тях. Нова
услуга е подаването по електронен път на заявление за “Издаване на удостоверение
за трудов/ осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ
във връзка с отпускане на пенсии или обезщетения, или за начисляване на процент
за продължителна работа.
НОИ обявява тел. 02/ 926–10-10 за консултации по технически въпроси при
използване на електронни услуги, предоставени на осигурители и осигурени лица:
- справки за наличие или отсъствие на информация в Регистъра на осигурените
лица за натрупани осигурителни права и задължения;
- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
- регистрация за получаване на информация за платени обезщетения чрез SMS
или E-mail;
- изготвяне на ПИК и ИКО;
- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителни писма, текстове
на файлове с описи за предоставени документи за изплащане на парични обезщетения
и помощи на ДОО и др.
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