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СТАНОВИЩЕ
на ръководството на СИБ относно
провеждането на избори за общински съветници и кметове
Насрочените за 25. 10. 2015 г. избори за местни органи на властта са важен
тест за зрелостта на гражданското общество, защото връзката на избиратели и
избранници е пряка, а оценката за дейността на органите на местната власт реална
и осезаема в бита на всеки гражданин. Хората с трайни увреждания са особено
чувствителни към местните проблеми и не търпят несъстоятелни оправдания,
покровителство на видими нарушения на закона, корупция, злоупотреби и
посегателство върху имота, здравето, честта и живота съгражданите и съселяните.
Платформите и предизборните обещания се правят от платени специалисти по
поръчка и не са гаранция за решаване на проблемите на населеното място. Но когато
пред избирателите застанат личности със своето образование, със своята трудова и
обществена биография, с ясен отчет за свършената и несвършена работа, с откритост
на доходите и съответствие с начина на живот, със своя морал, семейство и приятелско
обкръжение, избирателят лесно може да направи своя правилен избор. Избирателят
със специфични потребности е взискателен, защото в неговите лични проблеми
кристализира отношението на местната власт и овластените лица към социално
уязвимите групи от населението.
Като изхожда от четвърт-вековното партньорство на структурите на СИБ
с местните органи на властта, Ръководството на СИБ препоръчва да се направи
реална оценка на отношението на кандидатите за кметове и общински съветници
в съответното населено място и община към хората с увреждания и местните
структури на гражданското общество, и на тази основа всеки член на организацията
самостоятелно да направи своя мажоритарен избор. Да се отчете ролята на местното
самоуправление за привеждане на околната среда в съответствие с европейското
и националното законодателство, гарантиране на свободен достъп за хората с
увреждания, създаване на атмосфера на нетърпимост към различните форми на
дискриминация в сферите на труда, бита и обществения живот.
В хода на предизборната кампания местните структури на СИБ трябва
да поставят пред кандидатите актуалните проблеми на хората с увреждания от
съответната община (кметство), които са от компетенцията на местната власт.
Установените контакти с кандидатите трябва да се поддържат и след изборите,
защото в общинските съвети проблемите на хората с увреждания са еднакво важни и
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за управляващото мнозинство и за опозицията.
Препоръчваме на членовете и симпатизантите на СИБ да се възползват
от възможността в някои секции експериментално да се гласува машинно,
като важна стъпка към елиминиране на нарушенията с изборните бюлетини.
При всички случаи е желателно да се гласува, тъй като по този начин се
отстранява възможността за преразпределяне на гласовете на пропорционален
принцип.
По въпроса за националния референдум ръководството на СИБ се въздържа
да изрази становище, тъй като на институционално равнище не са изяснени
понятията “машинно”, “електронно” и “електронно-дистанционно” гласуване,
които се употребяват в медиите като синоними или близки по значение понятия.
Не са преценени възможностите за кибер-атаки и подмяна вота на избирателите.
Никой не е проучил опита на европейските страни, които са експериментирали
и са се върнали към гласуване с хартиен носител (бюлетини), освен Естония.
Красимир Коцев - Председател на СИБ

І. В ДВ. бр. 61/ 11.08. 2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на
Кодекса за социално осигуряване, приет от НС на 28.07.2015 г., с което се въвеждат
някои основни елементи от пенсионната реформа, за което беше постигнато
предварително съгласие в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2016 г. се придобива при
навършване на 60 г. и 10 м. от жените и 63 г. и 10 м. от мъжете при осигурителен
стаж от ІІІ-та категория труд 35 г. и 2 м. за жените и 38 г. и 2 м. за мъжете.
От 31.12.2016 г. възрастта за пенсиониране се увеличава от първия ден навсяка
следваща календарна година, като за жените до 31.12.2029 г. възрастта се увеличава с
по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030 г. с по 3 месеца до достигане на
65-годишна възраст. За мъжете до 31.12.2017 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца
годишно, а от 01.01.2018 г. с по един месец годишно до достигане на 65-годишна възраст.
В случай, че лицата нямат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, до
31.12.2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 г. и
10 м. за жените и мъжете, и най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж.
От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с по 2 месеца до достигане на 67 годишна възраст.
От 31.12.2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на
всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 37 години
осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете.
Лицата, които са набрали необходимия осигурителен стаж, могат по
тяхно желание да се пенсионират една година по-рано от определената със
закона пенсионна възраст, но пенсията се отпуска от датата на подаденото
заявление и се изплаща пожизнено в намален размер с 0.4 % за всеки
календарен месец до навършване на възрастта му по чл. 68 ал.1 от КСО.
С добавената нова точка 5 в чл. 95, ал.1 се спира пенсията за инвалидност,
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когато пенсионерът с трайно увреждане не спазва предписанието на органите
на медицинската експертиза по отношение на противопоказните условия на
труд. (Ръководството на СИБ смята промяната за неправилна и дискриминационна
по отношение правото на труд на хората с увреждания, които са декларирили
добросъвестно пред работодателя ограниченията за противопоказен труд).
След направените промени, родените след 31.12.1959 г. осигурени лица
могат да избират дали да се осигуряват само в държавното обществено
осигуряване (ДОО) или част от осигурителните вноски да се насочат към
частен пенсионен фонд. При първия вариант цялата пенсия ще се изплаща от
НОИ, а при втория – върху определената пенсия, която ще бъде с около 28 % помалка, ще се добавя пенсия от натрупаните суми в частните пенсионни дружества.
С промяната на чл. 139 , ал. 1, т. 2 на КСО се ограничава възможността за
еднократно изплащане до 50 % от натрупаните средства в индивидуалната
партида в универсален пенсионен фонд за лица със загубена работоспособност
над 89.99 % (при досегашна степен над 70.99 %), но се отменя ограничението
за пожизнено загубена работоспособност. Същата промяна се отнася и до
средствата, натрупани в професионален пенсионен фонд (чл. 142. ал.1 т. 2 на КСО).
Осигуровката за пенсия ще нараства с по 1 % годишно през 2017 г. и 2018 г.
до достигане на размер от 19.8%.
За работещите в армията и МВР от 01.01.2016 г. се въвежда минимална
възраст за пенсиониране 52 г. и 10 м., след което възрастта ще расте с по
2 м. годишно, докато достигне 55 г. Задължителният трудов стаж остава
27 години, като 2/3 от него трябва да е действително отработен в системата.
Предоставя се възможност на военните и на полицаите да продължат
да работят в системите, като получават едновременно пенсия и заплата.
Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при
навършване на 57 г. и 10 м. за жените и 60 г. и 10 м. за мъжете, и минимален
учителски стаж 25 г. и 8 м. за жените и 30 г. и 8 м. за мъжете. От 31.12. 2016 г.
възрастта за пенсия нараства от първия ден на следващата година, както следва:
- до 31.12. 2029 г. за жените с по 2 м. за всяка календарна година до достигане на
62 годишна възраст;
- до 31.12. 2017 г. възрастта за мъжете нараства с по 2 м. за всяка година, а от
01.01. 2018 г. с по 1 м. до достигане на 62 годишна възраст.
ІІ. По данни на НОИ средномесечният осигурителен доход по чл. 70, ал.
4 от КСО за м. юни 2015 г. е в размер на 714.05 лв и служи за изчисляване на
индивидуалния пенсионен коефициент, а по чл. 70, ал. 2 от КСО за периода
01. 07. 2014 г. – 30. 06. 2015 г. е в размер на 704.04. лв. и служи за изчисляване
размерите на новоотпуснатите пенсии с начална дата през м. юли 2015 г.

Съюзен живот
І. На 19 и 20 юни 2015 г. град Смолян стана домакин на Четвъртия национален
фолклорен фестивал на хора с увреждания, който до сега се провеждаше на връх
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“Света Неделя”- Златоградска община. Промяната се наложи за осигуряване на подостъпна среда за изпълнителите, наброяващи повече от 800 души и могобройните
гости на проявата, които са със специфични потребности. Сред гостите на фестивала
бяха евродепутатът Владимир Уручев – патрон на фестивала, изпълнителният
директор на Агенцията за хората с увреждания г-н Минчо Коралски, областният
управител на област Смолян г-н Недялко Славов, кметът на община Смолян
г-н Николай Мелемов и др. Компетентното жури с председател космическият
глас на България Валя Балканска отличи най-добрите самодейци, както следва:
С плакети – Божидар Симеонов от Регионален работен клуб “Инициативи
и партньорства за хората с увреждания”(Северозападен планов регион,
Видин); Фолклорна група “Детелини” към Сдружене ”Общинска организация
на СИБ” Сливен; Вокална група към Основна организация на СИБ, Разград;
Районна организация към Съюза на глухите в България – Пловдив.
Със златен медал – Катя Минчева от Основна организация на СИБ, гр.
Неделино; Пиринка Киркова от Дружество на СИБ в с. Загражден, община
Баните; Общинска организация “Надежда” към СИБ, Пазарджик; Любен Петров
от Регионален работен клуб “Инициативи и партньорства за хора с увреждания”
(Северозападен планов регион, Видин); Клуб на СИБ № 2 в с. Професор Иширково,
община Силистра; Денка Окова от Общинска организация на СИБ в Сливен.
Със сребърен медал – Група за автентичен фолклор към дружество на СИБ в
с. Градина, община Първомай; Вокална група “Надежда” при Основна организация
на СИБ в гр. Габрово; Женска певческа група км дружество на СИБ, с. Красен,
област Русе; Марин Николов от Основна организация на СИБ в гр. Средец, Бургаска
обл.; Вокална група “Детелини” – дружество на СИБ в с.Кисийци, община Трявна;
Певческа група “Дълголетие” с. Шияково, община Гулянци, Плевенска област.
С бронзов медал – дружество на СИБ в с. Дълбок извор, община Първомай,
Група “Камчийски полъх” от с. Боряна, община Дългопол; Фолклорна формация
“Балкански ритми” към Дружество на СИБ “Плевен –Ц”; Фолклорна група
“Ралица” при Общинска организация на СИБ гр. Трявна; Състав “Росна китка”
към дружество на СИБ в с. Бреница, община Кнежа; Илия Гичев – Македония.
С диплом – Катя Минчева от Основна организация на СИБ в гр. Неделино; Митьо
Вълков и Ваня Георгиева от основна организация на СИБ в гр. Сливен; Екатерина
Хаджийска Основна организация на СИБ в гр. Карлово; Спаска Господинова от с. Горна
Митрополия; Недка Маркова – Основна организация на СИБ в гр. Девня; Таньо Танев –
Основна организация на СИБ в гр. Никопол; Борислав Дуганов – ЦСРИ в гр. Неделино.
За добрата организация на Фестивала допринесоха Регионалното
ръководство на СИБ в Смолянски регион с председател г-жа Захаринка
Славчева, ръководствата на основните организации на СИБ в гр. Смолян, гр.
Златоград, гр. Неделино, Център “Чисти ръце”- Смолян, активисти на БЧК и др.
Редактори: д.ф. Пею Пеев и инж. Анета Диловска
Технически сътрудник: Петя Иванова

град София - 1000,
ул. "Христо Белчев" № 8, ет. 3;
тел. 02/981 53 82

