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Съюзен живот
І. На 18.12.2014 г. в София се проведе еднодневна работна среща с
ръководни активисти на СИБ за обучение и консултации по дейността на
организацията, както и за отбелязване на 25-та годишнина от учредяването на
Съюза на инвалидите в България. Председателят на СИБ г-н Красимир Коцев
очерта четвъртвековния път на най-голямата и авторитетна организация на хората с
физически увреждания и набеляза предстоящите стратегически задачи като партньор
и коректив на държавната и местна власт. Участниците в срещата споделиха своя
опит за защита правата на хората с увреждания, за продължаване на реформите
в социалната и здравна сфера с активното участие на гражданското общество.
Оповестено беше решението на ръководството на СИБ за награждаване с диплом
І-ва степен на 13 члена на централни ръководни органи на съюза; с юбилеен лист
на 37 ветерани на движението за интеграция на хората с увреждания; с юбилейна
грамота на 179 председатели на основни (общински) организации; с поздравителен
адрес на 201 председатели на дружества на СИБ и техния членски състав и с
похвален лист на 3-ма сътрудници - кординатори за региони на организацията.
В словото на председателя на СИБ беше отправена “искрена благодарност и
признателност към основателите на Съюза на инвалидите в България, към
хилядите симпатизанти и най-вече към нашите самоотвержени активисти,
които четвърт век отстояват правото на достоен живот, равнопоставеност
и достъпност за ощетените от съдбата български граждани. Благодарение
на техния всеотдаен труд бавно, но сигурно обществото се променя
към по-добро и този факт никой не може да отхвърли или омаловажи.
По случай 25-годишния юбилей на СИБ и в навечерието на Новата 2015 г.
желая на хилядите хора със специфични възможности и потребности, лично на
вас здраве, достоен живот с високо равнище на достъпност, равнопоставеност
и осигуреност, а на държавните институции пълно отваряне към проблемите
хора в неравностойно положение, вслушване в техния глас. Вярата в
собствените сили на хората с увреждания и заслужено място в гражданското
общество нека бъдат защитени от конкретни действия, за което СИБ, като
коректив и партньор на държавната власт, ще продължи да полага усилия!”
Г-н Красимир Коцев честити на участниците в срещата, 25-годишния юбилей
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на организацията, пожела на актива, на членовете и съмишлениците на СИБ
здраве, весели Коледни празници, щастлива и богата Нова 2015-та година!
ІІ. Денят на хората с увреждания – 3-ти декември беше отбелязан от хората
с увреждания в София с посещение на Хумористично-музикалния спектакъл
“Службогонци” по едноименната комедия на Иван Вазов, постановка на ДМТ
“Стефан Македонски”. Осигурени бяха 600 преференциални билета за спектакъла от
Столична РО на СИБ “Света София”. За 18-ти път по случай Деня на будителите – 1-ви
ноември 4 престижни награди “Кристална лира” на Съюза на музикалните и танцовите
дейци са връчени на сопраното Валентина Корчакова, на тенора Денко Проданов, на
диригента на ДМТ “Ст. Македонски” Иван Кожухаров и на постановачния екип на
спектакъла “Службогонци”.
Приветствие по случай Четвъртвековния юбилей на СИБ и Международния ден на
хората с увреждания поднесе председателката на Столичната РО на СИБ г-жа Светла
Николова.
ІІІ. По случай 25-годишния юбилей на СИБ Общинската организация –
Ямбол проведе Рали “Майсторско кормуване” с участието на 15 екипажа от
общината. Журито с председател Климент Костов и членове Румен Иванов и
Даниел Иванов от учебна автошкола “Торнадо” отличи следните къстезатели:
- за коли с приспособления (мъже): 1. Тодор Колев; 2.Павел Върбанов; 3.Димитър
Великов;
- за коли без приспособления (мъже): 1. Ангел Иванов; 2. Пенко Русев; 3.
Желязко Янакиев;
- за коли без приспособления (жени): 1. Мария Димитрова; 2. Кръстина
Атанасова; Пенка Илиева.
Отличия получиха най-възрастният участник – Стоян Георгиев и най-младият –
Ивелина Димитрова.

І. Напомняме на правоимащите хора с увреждания с пожизнен срок
на експертното решение, че срокът на валидност на социалната оценка, въз
основа на която се изплащат интеграционните добавки, е пет годишен (виж
чл. 14 ал.3 на ППЗИХУ) и изтича в повечето случаи през 2015 г. За да се избегне
прекъсване в плащанията е необходимо лицата с трайни увреждания да подадат
заявление-декларация в съответната дирекция “Социално подпомагане” по
постоянен адрес, като приложат копия от експертното решение и от социалната
оценка. Нова оценка може да се направи и преди да е изтекъл срокът на старата
оценка по желание на правоимащите лица (виж чл. 14 ал.4 от ППЗИХУ).
ІІ В ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г. е публикувано ПМС № 169/27.06.2014 г. за
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изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания.Промяната се състои в това, че добавката за балнеолечение
и рехабилитационни услуги се изплаща при извършено балнеолечение или
рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна
медицина" (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67 и 92
от 2010 г.). Припомняме, че добавката за балнеолечение или рехабилитационни
услуги се отпуска веднъж годишно на лица с трайни увреждания с над 90 на сто
намалена работоспособност, децата с определени вид и степен на увреждане и
военноинвалидите при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги при
наличие на медицинско предписание от лекар специалист. Лицата с трайни увреждания
с определена чужда помощ получават двойния размер на добавката за покриване на
разходите за един придружител, ако ползват такъв. Тя е в размер до трикратния размер
на гарантирания минимален доход т.е. 3 х 65=195 лв, но не повече от действително
направения разход съгласно представените документи. Разходооправдателният
документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги се представя
в едномесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес. Добавката се ползва, когато не се получава на друго
правно основание.
Обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина” по данни
на Министерство на здравеопазването към 30.11.2014 г. за които дирекции
„Социално подпомагане” ще изплащат добавката за извършено балнеолечение
или рехабилитационни услуги:
област Благоевград - СБР-НК гр. Сандански; СБР гр. Петрич; СБР с.
Марикостиново; "МЦ Интерхотел Сандански" ЕООД - Сандански
област Варна
Лечебни заведения за болнична помощ - МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна;
МБАЛ "СВ. Анна" АД- Варна; МБАЛ Варна към ВМА -Варна; МБАЛ "Девня" ЕООД Девня; МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД - Провадия; СБР - Варна; МИ на МВР - филиал
Варна
Лечебни заведения за извънболнична помощ - МЦ Младост - Варна; МЦ
Клиника Нова ЕООД; МЦ 1 Белослав ЕООД; ДКЦ 1 Света Клементина - Варна ЕООД;
ДКЦ 4; ДКЦ 5; ДКЦ Св. Иван Рилски; ДКЦ Младост М
област Велико Търново: - СБРФРМ „Димина” ООД, с . Вонеща вода;
Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД гр. София,
филиал с. Овча могила, община Свищов
област Ловеч - Почивна станция „Релакс” с. Шипково, община Троян; Хотелски
комплекс „Здравец” – Тетевен
област Пазарджик
Лечебни заведения за извънболнична помощ - АСМП – ИП Пазарджик; ДКЦ 1 Пазарджик; МЦ Вива Пазарджик; МЦ Св. Екатерина Пазарджик; ДКЦ Хигия
Пазарджик; Панагюрище- ДКЦ 1 Панагюрище; МЗ Панагюрище; Велинград - МЦ
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Асклерий Велинград; МЦ Сирона – ул. „Н. Хрелков” 9 и ул. „Н. Вапцаров”; МЦ гранд
хотел Велинград; Септември - МЦ Септември; Стрелча - АСМП-ИП Стрелча; № 47
Балнеохотел „Роза”; МЦ ЕЛСЕМ Стрелча; Пещера - ДКЦ Хипократ Пещера
Лечебни заведения за болнична помощ - МБАЛ „Пазарджик” АД; МБАЛ
„Събо Николов” ЕООД- Панагюрище; „СБР-НК” ЕАД Велинград; МБДПЛР „Вита”
ЕООД Велинград; СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска” ЕООД Велинград; МБАЛ
„проф. Д. Ранев” ООД - Пещера
Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс
„СБР-НК” ЕАД - 13 филиали на „СБР-НК” ЕАД в Сандански, Наречен, Велинград,
Хисар, Кюстендил, Павел баня, Поморие, Баните-Смолянско, Момин проход, БаняКарловско, Овча могила, Вършец и Банкя.
												(Следва)

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Национално представителните организации на и за хората с увреждания
членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС са
изпратили протестно писмо до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка
Цачева и до председателите на парламентарни групи на 43-то Народно събрание
във връзка с гласуваното в Комисията по бюджет и финанси отнемане на 25%
от социалната пенсия за инвалидност на хората с най-тежки заболявания над
71% трайно намалена рабоспособност (чл. 101 от КСО) в проекта за бюджет на
Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2015 г. Изпратено е и писмо до
Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев за искане на национално
представителните организации на и за хора с увреждания за налагане на вето на
промените в чл. 101 от КСО, заложени в Бюджета на ДОО за 2015 г.
ІІ. На 13.12. т.г. зам.-председателят на МС и министър на труда и социалната
политика Ивайло Калфин връчи на кметовете на 32 общини ключове от автобуси
на стойност 2.1 млн. лв., специално пригодени за хора с увреждания, като до края
на годината още 10 общини-бенефициенти по Проект за социално включване ще
получат новата придобивка. Проектът се реализира със заем от 62 млн. лв., отпуснат
на МТСП от Световната банка.
ІІІ. Подписан е меморандум за разбирателство между Правителството и
национално представените синдикати, с който се уточнява срокът за трайно
уреждане въпросът с възрастта за пенсиониране до 31.03.2014 г. До края на 2015
г. възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст няма да се повишава и
остава в рамките на действащите условия, залегнали в КСО.
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