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Съюзен живот
І. В изпълнение на проект на община Велико Търново, в подкрепа на
кандидатурата на Стария престолен град за Европейска столица на културата
Арт-ателието на хората с увреждания представи на фестивала на парковете и
градините произведени от членовете на Ателието картички, картини, бижута и
сувенири, изработени хартия, плат, прежда, мъниста и миди. Организацията на
мероприятието ангажира за повече от два месеца усилията на УС на РО – Велико
Търново, с председател г-жа Йотка Вълева. С приходите от продажбата на изложените
произведения ще бъдат закупени материали за Арт-ателието. Участниците във
Фестивала на парковете и градините отправиха пожелание към пострадалите от
природните бедствия граждани за бързо възстановяване от нанесените щети.
ІІ. При голям интерес от обществеността премина Осмият многожанров фестивал
на хората с увреждания, Перник –2014 г., проведен на 21 и 22 юни т.г. в кв. Църква,
читалище “Просвета”. През сцената и съпътстващите мероприятия преминаха
повече от 1 500 самодейци - хора с увреждания. Компетентното жури в състав г-н
Сашо Диманов – председател, г-жа Соня Сиджимова и г-жа Людмила Николова
отличи с 20 златни, 20 сребърни и 15 бронзови медала изпълненията и творчеството
на 21 индивидуални участника и на 34 състава.
От съпътстващите мероприятия голям интерес предизвика изложбата на приложното
изкуство, аранжирана във фоайето на Читалище “Просвета”, демонстрациите на
гълъбовъдното дружество “Кракра” – Перник, изпълненията на именитите гости на
Фестивала – народният певец Илия Луков, на солистите от Държавния музикален
театър Катерина Тупарова и Александър Мутафчийски, и др. За добрата организация
на Фестивала допринесоха г-жа Анита Тараланска и г-н Георги Георгиев – председател
на УС на РО на СИБ – Западен регион.

І. Право на енергийна помощ за отопление през новия отоплителен сезон
имат лицата и семействата, чийто месечен доход е по-малък от Диференцирания
минимален доход за отопление (ДМДО). Той се определя, като Гарантираният
минимален доход (за т.г. ГМД = 65 лв.) се умножи със съответния коефициент в
зависимост от категорията, в която попада лицето:
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- за лице, живеещо само – 65 х 2.3308 =151.50 лв.;
- за лице с трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) 50 на сто
или над 50 на сто, живеещо само - 65 х 2.7288 = 177.24 лв.;
- за дете-сирак – 65 х 2.1988 = 142.92 лв.;
- за самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи – до придобиване на средно
или професионално оброзование, но не повече от 20-годишна възраст - 65 х 2.7268 =
177.24 лв.;
- за всеки един от съвместно живеещи съпрузи – 65 х 1.6708 = 108.60 лв.;
- за дете от 0 до 18-годишна възраст, ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 65 х 1.8028 =
117.18 лв.;
- за дете с трайно увреждане – 65 х 2.1988 = 142.92 лв.;
- за дете, настанено в семейство на роднини и близки, или в приемно семейство
по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 65 х 2.2468 = 146.04 лв.;
- за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство – 65 х 2.2468 = 146.04
лв.;
- за бременни жени 45 дни преди раждане – 65 х 2.0668 = 134.34 лв.;
- за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст – 65 х 2.0668 = 134.34
лв.;
- за лице на възраст над 70 години – 65 х 2.0668 = 134.34 лв.;
- за лице на възраст над 65 години, живеещо само – 65 х 2.9788 = 193.62 лв.;
- за лице над 75 години, живеещо само – 65 х 3.1108 = 202.20 лв.;
- за лице с трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) от 50 на
сто до 70.99 на сто - 65 х 2.0668 = 134.34 лв.;
- за лице с трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) от 71 на
сто до 90 на сто – 65 х 2.4628 = 160.08;
- за лице с трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) над 90
на сто – 65 х 2.9788 = 193.62 лв.
Доходите от пенсии, отпуснати до 31.12. 2013 г. се редуцират с коефициент 1.0245,
така че увеличението на пенсиите да не засегне правоимащите лица на енергийна
помощ. Напомняме, че молбите се подават в териториалните дирекции на Агенцията
за социално подпомагане (АСП), като се вписва видът на ползваното отопление –
топлоенергия, електроенергия (за тях се представя клиентски, абонатен намер) или
природен газ. Когато дадено лице попада в повече от една категория, при определяне
на коефициента се ползва по-благоприятния.
ІІ. В ДВ. бр. 55 от 04.06. 2014 г. е публикувано ПМС № 169 за изменение и допълнение
на ППЗИХУ, с което в чл. 28, ал.1 се вписва: “Добавката по чл. 42, ал.2, т. 4 от ЗИХУ
се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в
обекти, отговарящи по стандартите на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”.
От промяната следва, че ползвателите на услугите при балнеолечение и
рехабилитационни услуги трябва предварително да се информират от личните
лекари или регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира обектът
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извършващ балнеолечението и рехабилитационните услуги. Само след потвърдена
информация за съответствие със стандартите в Наредба № 30 ще бъдат изплащани
направените разходи за балнеолечение и рехабилитация. Започнатите процедури пред
дирекциите “Социално подпомагане” за отпускане на месечна добавка за социална
интеграция и на целеви помощи преди влизането в сила ПМС № 169 ще се извършват
по досегашния ред. Постанавлението влиза в сила от датата на неговото публикуване
в Държавен вестник.
ІІІ. Редът за осигуряване на лицата, които работят без трудово правоотношение,
е регламентиран съответно в чл. 4, ал. 3 , т. 5 и т. 6 от КСО; чл. 5 и чл. 6 от Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани
на работа в чужбина и морските лица. Съгласно цитираните разпоредби за лицата,
работещи без трудово правоотношение, които през съответния месец не са осигурени
на друго основание по КСО, се дължат вноски върху полученото възнаграждение,
ако месечният размер на възнаграждението е равен или по-голям от една минимална
работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността,
определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
За лицата, работещи без трудово правоотношение, които през съответния месец са
осигурени на друго основание по КСО, се дължат осигурителни вноски, независимо
от неговия размер след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда
на ЗОДФЛ , но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния
доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година ( за 2014 г.
минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв.).
Упражняването на трудова дейност по смисъла на КСО е основна предпоставка за
осигуряването. На основание чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който
лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или 4а, ал. 1 от същия кодекс
и за който са внесени осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й, т.е.
времетраенето на задължителното осигуряване се определя от деня на започване на
трудовата дейност и продължава до деня на прекратяването й. В тази връзка и доходът,
върху който се дължат осигурителните вноски се отнася за периода, през който е
извършвана трудовата дейност. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за
минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен (чл.
3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се
правят осигурителни вноски).

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
1. Всички социални плащания за м. август 2014 г. са извършени към 26.08.
т.г., независимо от очертаващия се към края на годината дефицит за социални
помощи, който възлиза на повече от 35 млн. лв. Този недостиг на средства се дължи
на увеличения брой на лицата, нуждаещи се от социално подпомагане. Така например,
са необходими допълнително 15 мн. лв. за стартиране на Европейската инициатива
“Гаранция за младежка заетост”. Само за подпомагане на пострадалите от природните
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бедствия са от началото на годината до сега са нужни допълнително 1.26 млн. лв. в
бюджета на МТСП. Месечните помощи за деца до 18 години са преведени от МТСП
за цялата страна, като сумата възлиза на 51.5 млн. лв. През 2013 г. в Национална
програма за заетост и обучение на хора с увреждане са били включени 1592 души със
специфични възможности в трудоспособна възраст.

Международно сътрудничество
І. Международна художествена изложба за хора с увреждания организира от 25.10.
–03.11. 2014 г. Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието
на Япония, Префектура Тоттори, град Тоттори. Изложбата ще бъде открита
на 25.10 – събота в Регионалния музей Тоттори –2 –124, Хигаши Маши, гр.
Тоттори, Префектура Тоттори –Япония. Предложените експонати (фотографии,
калиграфия, рисунки) с автор едно лице с увреждане или една творческа група от
лица с увреждания, не трябва да бъдат излагани до момента на други публични
мероприятия, да не са рамкирани и да са с размери не по-големи от 170 см. –170
см., с не по-голямо тегло от 10 кг.
Срокът за подаване по пощата на формуляр-молба за участие, с посочен вид и
приложена снимка на експоната тече от 01 август до 22 септември т. г. с указан точен
адрес на автора на английски език върху формуляра за участие и върху експоната.
Участниците в изложбата заплащат лично таксата по транспортирането до мястото на
изложбата. Организаторите на изложбата ще заплатят таксата по транспортирането
при връщането на експоната на посочения от автора адрес.
Наградите, които ще се раздадат на 1 ноември 2014 г. са следните: голяма награда
– диплома, плакет и 100 000 йени; златна награда – диплома, плакет и 50 000 йени;
сребърна награда – диплома, плакет и 30 000 йени; бронзова награда – диплома,
плакет и 10 000 йени.
Желаещите да участват в изложбата могат да намерят допълнителна информация,
както и да получат формуляр за учасние на интернет-адрес: http://14geibunsai.jp/wp/
wр-content/themes/newworld/img/panf/bosyu_kokusaieng.pdf
ІІ. Пето издание на Конкурс “Достъпен град” за 2015 г. обяви Европейската
комисия за европейската награда за достъпни градове. Годишната награда е
признание и отличие за градовете и техните усилия да направят по-лесен достъпа
на хора с увреждания и възрастни до обществените места: сгради, детски площадки
за игра, обществен транспорт или комуникационни технологии. За участие могат
да кандидатстват градове с население не по-малко от 50 000 жители, като подадат
заявление за наградата до 10 септември 2014 г. Повече информация за конкурса може
да бъде намерена на следния адрес:
http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_bg.htm
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