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Съюзен живот
І. На заседание от 04.11.2014 г. УС на СИБ внесе изменение в действащата
Схема на териториалния обхват и Списъка на териториалните структури на Съюза,
утвърдени на 17.04.2012 г., като изважда от структурата на Западната регионална
организация на СИБ наличните основни (общински) организации, съставните и
самостоятелните дружества, които са базирани и развиват дейност на територията
на Кюстендилска област и възприема инициативата от тези организационни
структури да се учреди Регионална организация на СИБ – Кюстендил, със седалище
в гр. Кюстендил. С този организационен акт, в обхвата на Западната РО на СИБ
остават само основните (общински) организации, съставните и самостоятелните
дружества, базирани и развиващи дейност на територията на Пернишка област.
Решението влиза в сила от 15.03.2015 г., като разделянето на колективните
ръководни и контролни органи да стане в хода на отчетната кампания за 2015 г.
На същото заседание УС на СИБ обсъди и прие информация за състоянието
дейността за периода 2013 г. – 2014 г. на Пловдивската РО на СИБ, докладвана от
г-жа Смилянка Запрянова – член на УС на СИБ и председател на РО на Съюза в
Пловдивски регион; на Врачанската РО на СИБ, докладвана от г-н Начо Начев – член
на УС на СИБ и председатeл на РО на Съюза във Врачански регион; на Бургаската
РО на СИБ, докладвана от г-жа Желязка Вълева – член на УС на СИБ и председател
на РО на Съюза в Бургаски регион; на Пазарджишката РО на СИБ, докладвана
от г-н Кирил Анов –председател на РО на Съюза за Пазарджишки регион.
Управителният съвет на СИБ обсъди докладна записка, внесена от г-н Георги
Георгиев –председател на ЦКРК, относно резултатите от извършените проверки
от работна група в Благоевградската РО на СИБ за работата по чл. 53 от ППЗИХУ.
Проверките са извършени по постъпили в ЦУ на СИБ устни и писмени сигнали за
нерегламентирани действия по приемането на документи и изплащане на целева
помощ за придружител на трудноподвижни хора с увреждания. Повечето от
сигналите бяха доказани, а нарушенията – документирани, както и за допуснати
сериозни нарушения на Устава на СИБ, неспазване на организационната и
финансова дисциплина, поради което УС взе единодушно решение г-жа Росица
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Петрова Ангелова – координатор на СИБ за Благоевградски регион, да бъде
санкционирана от работодателя със съответстващо на КТ наказание; изключва
Росица Петрова Ангелова от Съюза на инвалидите в България по реда на чл. 16
ал. 1 от Устава на СИБ. С отпадането си като член на СИБ, на основание чл. 18,
т.6, буква “а” от Устава на СИБ, Росица Петрова Ангелова изгубва досегашния
си статут на председател на основна (общинска) организация на СИБ –
Благоевград, както и на други изборни позиции в СИБ, ако същата има такива.
Ръководството на СИБ напомня на регионалните структури на Съюза, че
крайният срок за получаване в Централно управление на отчетите за изплатените
средства на правоимащите трудноподвижни хора с увреждания за придружител
през 2014 г. е 10-ти декември. След тази дата ще бъдат предприети мерки спрямо
неотчетените структури на СИБ и упълномощените финансово задължени лица.
ІІ. За деветнадесети път РО на СИБ – Пловдив, с председател г-жа Смилянка
Запрянова, проведе на 26 и 27 септември т.г. в района на хижа “Здравец”
спортно-туристически празник, с участието на повече от 90 хора с уврежданиясъюзни членове. В отделните дисциплини се отличиха: Тодор Димчев от с.
Градина – вдигане на тежести; Иван Душков от с. Градина – коремни преси; Тодор
Русев от гр. Първомай – кегелбан; Иван Масев от гр. Пловдив – тенис на маса.
В отборните дисциплини се отличиха: дърпане на въже – отборът на с. Градина;
“садене на картофи” – отборът на “Надежда за достоен живот” от гр. Пловдив и др.
Състезанията приключиха с празненство на участниците в залите на хотел “Диана”.
ІІІ. На Осмия фолклорен събор “Капитан дядо Никола –2014”, проведен
в хотелски комплекс “Балювата къща” - гр. Трявна с участието на повече от
1500 изпълнители беше отличена с грамота вокалната група на хората с
увреждания от гр. Кубрат с председател на клуба на инвалидите г-жа Нина
Костадинова и художествен ръководител на състава г-жа Гинка Денчева.
ІV. Излезе от печат Алманах “Кураж” – издание на Съюза на инвалидите
в България, посветен на неговата 25-та годишнина. Алманахът включва
художествени произведения, публикувани в печатните издания на СИБ – вестник
“Кураж” и списание “Кураж”, от автори – членове на СИБ и симпатизанти на идеята
за равнопоставеност на хората с увреждания. Съставител на алманаха е поетът Георги
Драмбозов, а художник – Владимир Паланков. Сред имената на изтъкнатите творци,
оставили трайна следа в българската литература, се открояват автори като Валери
Петров, Дамян Дамянов, Димитър Коруджиев, Боян Ангелов, Георги Братанов,
Надя Попова, Тодор Копаранов, Иван Северняшки, Воймир Асенов, Владимир
Свинтила, Димитър Христов и др. “Кураж” е открил пътищата към художественото
творчество на много млади дарования от средата на хората с увреждания.
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“Творчеството на нашите автори – пише в предговора към Алманаха
главната редакторка на списание “Кураж”- журналистката Петя Митева,
- стихове, есета, разкази, фейлетони, карикатури, епиграми, снимки
– съдържат в себе си една невероятна, светла енергия, която допълва
същността на “Кураж” – да вдъхва оптимизъм, човечност и любов.”

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Проект “Красива България” откри кампания за набиране на кандидати
за участие през 2015 г. В периода на кампанията, която ще продължи до 19.01.2015
г.се приемат документи от кандидатстване в регионалните звена на Проекта “Красива
България” по следните 3 мерки:
Мярка М01 “Подобряване на обществената среда в населените места”;
Мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”;
Мярка М03 “Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.
Допускат се за кандидатстване общините, областните управители, държавните
институции, вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни
организации, читалища и др., собственици на офертираните обекти за обществето
ползване.
Местните и регионални организации на СИБ могат да подкрепят кандидатстващите
институции, като се включат в проектите подходящи елементи за достъпност и
социална интеграция на хората с увреждания.
Подробна информация може да се получи от интернет страницата на Проект
“Красива България” www.beautifulbulgaria.com.
ІІ. В Бюджетната комисия на Народното събрание се обсъждат варианти за
преминаване към семейното подоходно облагане от началото на 2015 г. Целта
е да се намаляват данъците в семействата за първо, второ и трето дете, като
облагаемият доход се намали с 200 лв. на дете, като преференцията за родители на
деца с трайни увреждания стане 2 000 лв. Според Менда Стоянова – председател
на Парламентарната бюджетна комисия тази първа стъпка в демографската
политика на управляващите ще продължи и през следващите години.

І. На 19.11. 2014 г. МС прие Постановление за изплащане на коледна добавка от
40 лв. към пенсията (сбора от пенсиите) за м. декември 2014 г., които са с размер
до 286 лв. Този разход от 54.2 мн. лв. ще подпомогне около 1 225 000 пенсионери, като
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необходимата сума ще бъде за сметка на намаляване на административните разходи
и отложените плащания по инвестиционни проекти за следващата година. Общо
пенсионерите в България към 30 юни 2014 г. са били 2 179 982, а средната песия е
била 311.35 лв. Максимална пенсия от 840 лв. са получавали само 53 400 пенсионера.
ІІ. Прекратено е приемането на документи от АХУ на хора с увреждания,
кандидатстващи за финансиране на проекти за започване и осъществяване на
стопанска дейност от хора с трайно намалена работоспособност на основание
чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с
увреждания (ППЗИХУ) и във връзка с чл. 8, т. 5 или чл. 31 на Закона за инеграция
на хора с увреждания (ЗИХУ) поради изчерпване на отпуснатия лимит за 2014 г.
Методиката за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на
проектите не е отменена или променена, но няма да се прилага до края на 2014
г. и ще заработи отново с приемането на държавния бюджет за следващата
година, като средствата ще се усвояват съобразно утвърден график за 2015 г.

Международно сътрудничество
І. Президентът на Европейския форум на хората с увреждания (EDF)
г-н Янис Вардакастанис е отправил призив за установяване на контакти
с евродепутатите от съответната страна за подпомагане създаването на
Междуведомствена комисия (група) по въпросите на увредеността при
Европейския парламент. Предстои гласуване на въпроса в Европарламента
и формирането отново на такава група е приоритет за организациите-членки
на EDF, тъй като Междуведомствената парламентарна група по въпросите на
увредеността играе ключова роля в Европарламента в дебатите за достъпен
транспорт, достъпни обществени услуги, равнопоставеност и премахване на
дискриминацията, осигуряване на широко участие на хората с увреждания в
ежедневния обществен живот. Съгласно правилата за административна структура
на Европарламента, съществуването на междуведомствена комисия (група) трябва
да бъде подкрепено от най-малко три политически групи в Европарламента.
Във връзка с призива на президента Вардакастанис, ръководствата на СИБ
и НСХУБ са направили достояние своята положителна позиция до българските
евродепутати и са изразили увереност, че гласуването в Европарламента ще бъде
безусловно подкрепено, а 80-те милиона хора с увреждания, обединени от ЕDF, ще
получат своята защита в най-авторитетната европейска институция.
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