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Уважаеми колеги-членове на СИБ,
приятели и съмишленици на хората с увреждания,
Отиващата в историята 2013 г. отбеляза важни събития в
демократичното развитие на страната, които повлияха пряко
върху социалния статус на хората с увреждания. Финансовоикономическата криза, последвалите стагнация и рецесия,
прераснали в социално-политическа и институционална
криза, създадоха благоприятни условия за манипулиране
на обеднялото население в полза на корпоративни и
партийни интереси. Общественото мнение периодично беше настройвано против
демократичните и социални завоевания на хората с увреждания. Продължиха опитите
да се игнорира напълно или омаловажи ролята на неправителствения сектор в процеса
на реформите и да се прехвърлят съпътстващите ги тежести върху социално-слабите
слоеве от населението, включително и върху хората с увреждания.
В такава трудна обстановка СИБ и другите национално представителни организации
на и за хора с увреждания, обединени в НСХУБ, не допуснаха директно ограничаване
на социалните права, но не успяха да повлият на общото обедняване и разслоение на
населението, което затвърди мястото на хората със специфични потребности в дъното
на социалната стълбица. Особено тревожно е положението със заетостта на хората с
увреждания и намаляване на доходите им от трудова дейност. Нерешените проблеми
на здравеопазването, поставиха хората в медико-социален риск в пълна безизходица,
продължиха безплодните експерименти в статута и работата на медицинската
експертиза. Някои непопулярни решения на управляващите, вследствие на забавените
реформи, само отложиха във времето реализацията им, което е съмнителен успех,
понеже натоварва допълнително социалния сектор в бъдещи периоди. Налага се СИБ
и другите национално представителни неправителствени организации да положат поголеми усилия за разобличаване на корупцията и бюрокрацията в здравеопазването и
социалните дейности, да се опрости и облекчи достъпът на неправителствения сектор
до европейските социални фондове, да се ограничат злоупотребите на посредниците
и монополистите в предоставянето на социални услуги и помощи.
През Новата 2014 г. СИБ ще продължи усилията за спазване от държавните и
обществените институции на правата на гражданите в медико-социален риск,
предвидени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана
след повече от петгодишно отлагане от 41-то Народно събрание. Ние настояваме
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за приемане на комплексни мерки от изпълнителната власт, които да гарантират
достоен живот и равни права за ощетените от съдбата граждани. Присъединяваме
се към исканията за нов граждански договор, който да не позволява завръщане
на рецидивите от тоталитаризма и “дивия” преход към демокрацията и пазарната
икономика. В този дух е “Стратегията на СИБ за постигане на достоен живот за хората
с увреждания /2009 – 2013 г./”, която трябва да рестартираме след края на финансовоикономическата криза. Трябва да пресечем опитите да се използват някои структури
на СИБ за дейности в частна полза и за удовлетворяване на лични амбиции, които
противоречат на обществения интерес.
В навечерието на Новата 2014 година, от името на УС на СИБ и лично от мое
име желая на всички хора със специфични възможности, на техните семейства и
симпатизанти, здраве, висок дух и упорство за преодоляване на ограниченията,
наложени от кризата и дефицита на социална чувствителност в обществото. Нека
покажем пример за единение на нацията, толерантност към различията и постоянство
при отстояване на правата и човешкото достойнство.
Весели Коледни празници, щастлива и плодотворна 2014 година!
Красимир Коцев – Председател на СИБ

Съюзен живот
І. Семинар за обучение на сътрудници на СИБ –председатели, координатори и
касиери на регионални организации на СИБ, специалисти и експерти от ЦУ на СИБ
се проведе на 28, 29 и 30. 11. 2013 г. в гр. Банкя, Столична община, хотел “Жеравна”.
Обсъдиха се въпроси от прилагането на съюзната практика в организационната
дейност; финансовата отчетност при усвояването на бюджетните субсидии; опериране
със средства по безкасов път; изводи от кампанията по чл. 53 от ППЗИХУ; издаване,
ползване и отчитане на командировачни документи; консултации по практически
въпроси. Разискваха се особеностите на работа със съюзните членове в условията на
продължаваща социално-икономическа криза.
Лекциите, беседите и консултациите се провеждаха от екип, с ръководител г-н
Красимир Коцев –председател на СИБ.
ІІ. На 28. 11. т.г. се проведе заседание на УС на СИБ, което прие изменение
и допълнение в чл. 9, ал. 3 от Правилника за устройство и дейността на низова
организационна структура на СИБ. Второто изречение на ал. 3, първи абзац,
придобива следния вид: “При липса на кворум за откриване на Общото дружествено
събрание, то се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и
може да се проведе при участието най-малко на 1/3 от членовете му, а за дружества
с численост над 150 члена е необходимо да присъстват най- малко 50.”
За направеното изменение и допълнение в Правилника да се уведомят всички
организационни структури на СИБ.
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ІІІ. На 3 декември - Международния ден на хората с увреждания в заседателната
зала на Министерския съвет се състоя среща на Министър-председателя г-н Пламен
Орешарски с представители на национално представителните организации на
и за хора с увреждания. Обсъдени бяха актуални въпроси на хората с увреждания
- трудовата заетост, медицинската експертиза, образованието, пенсионното
осигуряване, архитектурните и комуникативни бариери, социалните услуги и
социалното подпомагане. СИБ беше представен от г-н Красимир Коцев - председател.
ІV. Международният ден на хората с увреждания – 3-ти декември беше
отбелязан тържествено в община Своге – Софийска област на 03.12. т.г. Основната
(общинска) организация на СИБ с председател г-н Илия Вачев, съвместно с
ръководството на Читалище “Градище–1907г.” - Своге, организира поздравителен
концерт пред повече от 250 хора с увреждания в салона на читалището. Приветствено
слово към своите съграждани със специфични потребности произнесе инж. Жоро
Цветков – кмет на община Своге, която спонсорира мероприятието.

І. В ДВ. бр. 104/ 03.12.2013 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение
на Кодекса на труда. Създава се нов член 164 б, според който:
“Работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2 годишна възраст,
при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня
на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната
му възраст.
Този отпуск със съгласието на осиновителката може да се ползва от осиновителя
след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не покъсно от навършването на 5-годишната му възраст. За времето когато осиновителят
ползва отпуска, отпускът на осиновителката се прекратява. Право на отпуск по същите
условия има и осигурен работник или служител, който сам осинови детето.
По време на отпуска работникът или служителят ползват обезщетение при условия
и в размери, определени в отделен закон, а времето на отпуска се признава за трудов
стаж. Отпускът не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването
или когато детето посещава детско заведение, в т.ч. детска ясла или учебно заведение.
Условията на Закона се отнасят и са лица, които се самоосигуряват за болест и
майчинство, когато имат 12 месеца или повече осигуровки.”
ІІ. От 25 октомври т.г. пациентите могат свободно да се лекуват в държавите
от ЕС. Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. за
упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влезе
в сила от 25. октомври 2013 г. Директивата предвижда въвеждането на обща рамка,
за да: - изясни правата на пациентите по отношение на достъпа до трансгранично
здравно обслужване; - гарантира безопасността, качеството и ефективността на
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здравното обслужване, което ще получат в друга държава-членка на ЕС; - насърчи
сътрудничеството между държавите-членки по здравните въпроси.
Директивата не се отнася за: дългосрочните грижи; трансплантацията на
органи; публичните програми за ваксинация.
Всяка държава-членка определя една или няколко национални точки за контакт
за трансгранично здравно обслужване (в България това ще бъде Националната
здравноосигурителна каса). Точките за контакт ще се консултират с пациентските
сдружения, изпълнителите на здравни услуги и здравноосигурителните институции.
Те ще са отговорни за предоставянето на информация на пациентите относно
техните права, когато решат да се възползват от трансгранично здравно обслужване.
Гражданите ще получат и координатите на националните точки за контакт в другите
държави-членки.
След предоставяне на здравните грижи, държавата-членка по осигуряване
е тази, която отговаря за възстановяването на разходите на осигуреното лице при
условие, че полученото лечение е предвидено в националното й законодателство.
Възстановява се стойността, която би била заплатена, ако лечението е било проведено
в собствената им държава. Държавата-членка по осигуряване може да възстанови и
свързани с лечението разходи по настаняване и пътни разходи.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Тържествено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания (НСИХУ) по повод 3-ти декември – Международния ден на хората с
увреждания се проведе в МТСП под председателството на министър Хасан Адемов,
който поздрави представителите на неправителствените организации. “МТСП работи
съвместно с неправителствения сектор в посока на решаване проблемите на хората
с увреждания в сферата на прилагане на европейските стандарти, социалното
включване и повишаване на жизнения стандарт на хората в неравностойно и
уязвимо положение” – заяви д-р Адемов, като пожела здраве и успехи на участниците
в заседанието и на хората с увреждания, които те представляват.
Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Мукадес Налбант съобщи,
че броят на ресурсните учители в системата на МОН е достигнал 1575, а обхванатите
деца и ученици във включващо образование са 13 241.
ІІ. Тридесет и шест (36) деца без право на наследствена пенсия от починал
родител получават персонални пенсии от 99 лв. месечно, реши Министерският
съвет на заседание от 20.11. т. г. Персоналните пенсии са в размер на 90 % от социалната
пенсия за старост т.е. 0.90 х 110 лв. = 99 лв. По този начин ще бъдат подпомогнати 26
семейства, изпаднали в затруднено финансово положение.
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