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І. С ПМС №278 от 14.10. т.г. са направени изменения и допълнение в
Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания (НСИХУ) и в критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и за хора с увреждания (ДВ. бр. 81 от
20.10.2015 г.) След направените промени организациите на хора с увреждания
и за хора с увреждания, участващи в работата на НСИХУ, се признават
за национално представени, ако отговарят на следните общи критерии:
Чл.8 (1) т.1-да са вписани като юридически лица по реда на Закона за
юридическите лица (ЗЮЛНЦ) или по Закона за кооперациите най-малко
5 години преди подаване на искането за признаване на представителност;
т.2-да имат уставни цели, задачи, и дейности с национално значение в областта
на интеграция на хората с увреждания не по-малко от 5 г., считано от датата на
вписването им като юридическо лице с нестопанска цел или по закона за кооперациите;
т.3-териториалните структури да обхващат повече от 35 % от общините в страната;
т.4-да имат доказан най малко 5-годишен опит в областта на подкрепата на хората
с увреждане.
(2) Освен общите критерии по ал.1 национално-представените организации
трябва да отговарят на следните специфични критерии:
т.1-организациите на хората с увреждания да имат не по-малко от 1800, от
които не по малко от 60 % да са хора с трайни увреждания и да са регистрирани като
юридически лица с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза;
т.2-организациите на сляпо-глухите хора да имат не по-малко от 55 % хора с
трайни увреждания;.....
.....т.6-родителските и професионалните организации на хора с увреждания да имат
не по-малко от 500 члена на организация и не по-малко от 1000 члена за асоциация на
организации.
(3) в случаите, когато едно физическо или юридическо лице членува в две или
повече национално представителни организации или в организации, кандидатстващи
за признаване на национална представителност, с изключение на организациите на
малките хора, организациите на работодателите и професионалните организации за
хора с увреждания, до установяване наличност на критериите за представителност
по ал. (2), това лице не се отчита при установяване на числения състав на нито една
организация.
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Към документите за признаване статут за национална представителност
се прибавя: “т. 5 на ал.1 в чл. 9 – списък на териториалните структури с имената
на всички членове, включително имената и адресите на ръководителите, на
хартиен и/или електронен носител....... т.6 – справка на хартиен и/или електронен
носител за числеността на членския състав на организацията към датата на
кандидатстване, справка за броя на работодателите и работещите трудоустроени
лица с увреждания”...
Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените
поръчки, АХУ уведомява заинтересованите страни, че няма вменени от Закона
задължения и не може да се произнася относно капацитета (производствени и
ресурсни възможности) на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания по процедурите, предписани в ЗОП.
ІІ. Когато едно лице няма необходимия осигурителен стаж, за да се пенсионира
по общия ред на чл. 68 ал. 1-2 от КСО при навършени 65 г. за жените и мъжете,
трябва да има най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж до 31.12.2011 г.
След тази дата възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща година с 4
месеца до достигане на 67 г. възраст. Възрастта по този ред за 2015 г. е замразена на
65 г. и 8 м. При определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст се
отчитат 3 компонента: среден осигурителен доход за страната за 12-те календарни
месеца, предхождащи месеца на отпускане на пенсията; индивидуалният пенсионен
коефициент на лицето, който показва осигурителният му принос във фондовете на
ДОО; продължителността на осигурителния стаж, като за 1 година се отчита 1.1 % и
съответната пропорционална част от процентите за месеците осигурителен стаж.
При самоосигуряващите се лица за осигурителен стаж се зачита времето през
което са внасяли осигурителни вноски. В случаите, когато тези лица не желаят да внесат
дължимите осигурителни вноски за периода след 01. 01. 1997 г. и същите имат право
на пенсия, без да се зачита времето, за което не са внесени дължимите осигурителни
вноски, пенсията се отпуска в намален размер. В някои случаи пенсията се отпуска
в минимален размер, когато по вина на самоосигуряващото се лице не може да се
приложи изричната разпоредба на чл. 70 ал. 3 от КСО.
ІІІ. На заседание от 11.11. 2015 г. Министерският съвет реши да отпусне 51
млн. лв. за коледни добавки към пенсиите, които са с размер до 300 лв. Изплащането
на добавка от 40 лв. на човек и ще обхване 1 263 000 пенсионери и ще стане с
изплащането на декемврийските пенсии.
По данни на НОИ с минимална пенсия у нас, която е 157.44 лв. за осигурителен
стаж и възраст и 133.82 лв. е социалната пенсия за старост, са 448 000, т.е. около
20 % от всички пенсионери. Под прага на бедност, който за 2016 г. ще бъде 300 лв.,
се очаква да живеят около 58 % от възрастните хора. Средната пенсия за момента е
323.4 лв., а като се изключи добавката за Великден, съответно 315.12 лв. С най-високи
доходи – между 800 и 910 лв. са едва 2.8 %. Инвалидните пенсии са 381 000 и още
70 000 е броят на наследствените инвалидни пенсии. Средният размер на тези две
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групи е 232 лв. От новоотпуснатите инвалидни пенсии 36 % са за инвалидност поради
общо заболяване.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
1. В проекта за Държавен бюджет за 2016 г. се залага отмяна на т.н. “швейцарско
правило” за осъвременяване на пенсиите (сбор от 50 % от ръста на осигурителния
доход и 50 % от инфлацията за предходната година) да бъде премахнато от 2017 г.
Това правило рядко се е прилагало у нас в чист вид поради непрогнозируеми промени
в ръста на осигурителния доход и инфлацията. Всички пенсии (нови и стари), които
се изчисляват от осигурителен доход ще се преизчислят, като се повиши стойността на
всяка година осигурителен стаж. От 01.07. 2017 г. годишният коефициент от 1.1 ще стане
1.13, а от 01.07. 2018 г. ще нарастне до 1.61. От 01.07. 2016 г. пенсиите ще се увеличат с
2.5 % по досегашното “швейцарско правило”, но таванът на пенсиите ще остане 910 лв.
Предвижда се бюджетен дефицит от 1.8 млд. лв., което представлява 2 % от брутния
вътрешен продукт, докато неговият ръст през следващата година ще бъде 2.1 %,
предимно от ръста на потреблението и новите инвестиции. Планираната инфлация през
2016 г. е 0.5 %, като са заложени приходи от 33 млд. лв. От тях 3.9 млд. лв. ще се разходват
за здравеопазване, 3.3 млд. лв. за отбрана и сигурност, 3.1 млд. лв. за образование, 11.9
млд. лв. за социално осигуряване, 2.6 млд. лв. за издръжка на държавните служби....
Семействата, които получават детски добавки от 01.07.2016 г. ще се увеличат
с около 10 000, като критерият за подпомагане на правоимащите домакинства
с деца ще нарастне до 400 лв. доход на човек при сегашен критерий 350 лв.
Увеличава се еднократната помощ при раждане на трето дете от 200 лв. на 300
лв. за 2016 г. Въвежда се еднократна помощ от 250 лв. при осиновяване на дете.
2. Работата по проект “Независим живот” в община Антоново стартира
на 01.10. 2015 г., ще продължи 25 месеца и възлиза на стойност близо 500 000
лв. Проектът се финансира от оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”. Чрез него ще се подобри качеството на живот на близо 50 души със
специални потребности, като продължение на работата по схемата “Помощ в
дома” и на проект Нови алтернативи. Хората с увреждания ще бъдат подпомогнати
при социалното включване, като се улесни достъпът им до трудова заетост,
ще бъде купен специализиран автомобил за превоз на хора с увреждания.
3. В община Долна баня започна реализацията на проект “Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна
среда” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – 2014 –2020 г.
на стойност 495 600 лв., от които 421 260 лв. европейско финансиране. Извършва се
текущ ремонт и обзавеждане на предоставено от общината помещение. В Центъра
ще работят специалист по социални дейности, медицинска сестра и психолог,
които ще обслужват 70 лица с физически увреждания в продължение на 21 месеца.
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4. В Община Омуртаг е разработен и одобрен социален проект по
“Помощ за независим живот” на стойносг 499 600 лв. Специфичната цел
на проекта е продължаване и разширяване на работата по процедурата
“Помощ в дома” – Звено за почасово предоставяне на интегрирани услуги в
домашна среда. Срокът за изпълнение на новия проект е 28 месеца, като по
него ще работят лични асистенти, домашни санитари, социални работници.

Съобщения
I. Българските параолимпийци спечелиха 7 отличия на Световното
първенство по лека атлетика за спортисти с увреждания. Общо 9 атлети представиха
България на състезанията в Доха – Катар, където участваха над 1300 спортисти от
96 страни. Българските параолимпийци се завърнаха с 3 световни титли, 1 сребърен
медал и 3 бронзови отличия, което нареди страната ни на 20-то място в класацията
по медали. Този успех отрежда 2 директни квоти за Параолимпийските игри в Рио де
Жанейро – Бразилия през 2016 г.
Индивидуалното представяне на българските параолимпийци е следното:
Стела Енева – златен медал гюлле и сребърен медал диск;
Ружди Ружди – златен медал гюлле;
Мустафа Юсеинов – златен медал копие;
Даниела Тодорова – бронзов медал копие и бронзов медал гюлле;
Дечко Овчаров – бронзов медал диск;
Радослав Златанов – 4-то място скок дължина и 5-то място на 100 м. гладко
бягане;
Михаил Христов - 5-то място скок дължина;
Иванка Колева – 6-то място гюлле;
Георги Сираков – 7-мо място на копие.
Ръководството на СИБ поздравява Българските параолимпийци с
постигнатите забележителни успехи!
ІІ. За 25-годишнината от излизането на първия брой на изданието на СИБ
"Кураж" Съюзът на българските журналисти награди редакцията с грамота специална награда 2015 г. за хуманитарната му мисия в помощ на инвалидите в
България и плакет. Наградата беше връчена на г-жа Петя Митева - главен редактор
на изданието, която работи в него от основаването му.
Може да се абонирате за списание "Кураж" до 15 декември 2015 г. във всички
пощенски станции в страната.
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