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І. На заседание от 07.03. 2016 г. УС на СИБ обсъди и прие Отчет за дейността на
УС на СИБ през 2015 г. и Доклад за извършената работа от СИБ за периода 01.01.
2015 г. 31.12. 2015 г.; Докладна записка относно изпълнението на Бюджета на СИБ
за 2015 г. Бюджет на СИБ за 2016 г.; Отчет за изпълнението на щата и щатното
разписание на СИБ за 2015 г. ; щат и щатно разписание на СИБ за 2016 г.
УС на СИБ свиква Общото (делегатско) събрание на СИБ за 2016 г. на 12. и 13.04.
2016 г., (първия ден) от 15 ч., в залата на хотел “Sofia-Plaza” – София, бул. “Христо
Ботев” № 154. при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на СИБ за 2015 г. и Доклад за извършената работа
в СИБ за периода 01.01.2015 г. до 31.12. 2015 г.;
2. Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ през 2015 г.;
3. Отчет за изпълнението на Бюджета на СИБ за 2015 г.;
4. Бюджет на СИБ за 2016 г.
УС на СИБ прие изменение и допълнение в Правилник за колективно членство в
СИБ.
УС на СИБ определи норма на представителство за избиране на делегати от
регионалните организации на СИБ за VІІІ-я конгрес на СИБ: на 600 +/-300 редовни
члена се избира 1 (един) делегат за VІІІ-я конгрес но СИБ, но не по-малко от 1
(един) делегат и не повече от 5 (пет) делегати от една регионална организация на
СИБ.
УС на СИБ определи давностен срок за изплащане на хонорари за автори на сп.
“Кураж” две години.
УС на СИБ дава съгласие Съюзът на инвалидите в България да кандидатства за
членство в Българския съюз на частните предприемачи “Възраждане”.
По неотложни причини УС на СИБ внася промени в графика за провеждане на
регионалните конференции от отчетно-изборната кампания за VІІІ-я конгрес на СИБ
през 2016 г., както следва:
Регионална конференция на РО на СИБ –Ямбол, предвидена за 09.05. 2016 г. от
11.00 ч. се премества на 11.05. 2016 г от 11.00 ч на същото място и при същия дневен
ред;
Регионална конференция на РО на СИБ – Сливен, предвидена за 09.05.2016 г. от 14
ч. се премества на 11.05.2016 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред;
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Регионалната конференция на РО на СИБ – Стара Загора, предвидена за 10.05.2016
г.от 10.00 ч се премества на 12.05.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия
дневен ред;
Регионалната конференция на РО на СИБ – Добрич, предвидена за 07.06. 2016 г. от
10.00 ч. се премества на 09.06.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен
ред;
Регионалната конференция на РО на СИБ – Варна, предвидена за 07.06.2016 г. от
14.00 ч. се премества на 09.06. 2016 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен
ред;
Регионалната конференция на РО на СИБ – София-област, предвидена за 12.05.2016
г. от 11.00 ч. се премества на 30.06.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
УС на СИБ дава съгласие СИБ да вземе участие в следните два проекта по
програмата ИНТЕРРЕГ V-а “ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014- 2020” ПРОГРАМА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО:
Първи проект
Приоритетна ос: Устойчив и приспособим към климата трансграничен район
Тематичен приоритет: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност
Партньори: 1. Национален парк за района на Родопи планина (водещ); 2. Община
Хасково; 3. Община Волви; 4. Агенция за местно икономическо развитие, Разлог; 5.
Национална конфедерация на хората с увреждания (ЕСАМЕА); 6. Съюз на инвалидите
в България (СИБ); 7. Технологичен образователен институт на Централна Македония,
Факултет Бизнесадминистрация в Серес; 8. ЕКОСВЯТ Родопи, НПО; 9. Гръцка агенция
за местно развитие и местно самоуправление (ЕЕТАА).
Втори проект
Приоритетна ос: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
Тематичен приоритет: Насърчаване на социалното приобщаване, борба с
бедността и всяка форма на дискриминация
Партньори: 1. Национална конфедерация на хората с увреждания, Клон Северна
Гърция; 2. Съюз на инвалидите в България; 3. Община Неаполис – Сикеон; 4.
Община Хасково; 5. Община Волви; 6. Община Разлог; 7. Център за благополучие на
префектурата на Източна Македония и Тракия; 8. Регионално сдружение на общините
“Марица”; 9.Агенция за местно икономическо развитие, Разлог.
ІІ. На 17.03. т. г. се проведе учредително събрание на основната (общинска)
организация на СИБ в община Ковачевци – Пернишка област и отчетно-изборно
делегатско събрание на основната (общинска) организация на СИБ в община
Кюстендил – Кюстендилска област. Делегатите обсъдиха проблемите, стоящи пред
местните структури на СИБ, като партньор и опонент на местните органи на властта
и задачите на организацията в навечерието на VІІІ-я конгрес на СИБ. В работата на
събранията взеха участие г-н Красимир Коцев – председател на СИБ и г-н Стоян
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Манолов – специалист в направление “ОМКД” в ЦУ на СИБ. За председател на ОО на
СИБ в Кюстендил беше избрана г-жа Валентина Симеонова, а за председател на ОО
на СИБ в Ковачевци – г-жа Диляна Боянова.
ІІІ. Във връзка с настъпили промени в Правилника за дейността на НСИХУ до края
на годината всяка НПО ще трябва да докаже своя членски състав, като представи
пълен поименен списък. Лица, които фигурират като членове на СИБ, но и на
друго НПО на хора с увреждания, няма да бъдат признавани за членове и в двете
организации.
Тъй като проучвания в СИБ показват, че в много организации и дружества членуват
немалко хора, които са членове и в други НПО на хора с увреждания, препоръчва се
приемащите органи в структурите на СИБ да пристъпят към прецизиране по този
въпрос на всичките си досегашни членове, а отсега кандидатстващите за членство
в СИБ, които страдат и от инвалидизиращи заболявания за които има НПО по
съответните видове заболявания, да бъдат насочвани за членство при тях.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 25.02.2016 г. Национално представителните организации на и за хора
с увреждания проведоха среща с зам.-председателя на МС и министър на труда
и социалната политика Ивайло Калфин. От страна на СИБ присъства Красимир
Коцев - председател на СИБ. На срещата присъстваха също зам. министрите на
труда и социалната политика Лазар Лазаров и Гълъб Донев и експерти от Дирекция
„Политики на хора с увреждания, равни възможности и социални помощи”.
Срещата беше по повод проекта за Основни насоки за усъвършенстване на
експертизата на работоспособността и премина в конструктивен диалог. Страните
се договориха:
1. Да бъде създадена работна група с участието на представители на МТСП
и Национално представителните организации на и за хора с увреждания, която
да изработи окончателен вариант на основните насоки на усъвършенстване на
експертизата на работосопособността.
2. В Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, да се провежда
периодично обсъждане на документа по предходната точка до приемане на
окончателния вариант, който да бъде внесен в Министерски съвет.
Национално представителните организации на и за хора с увреждания излъчиха
свои представители за работната група.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. На 29.02.2016 г. Съюз на инвалидите в България, на основание чл.53 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, подписа
договор с Агенция за хората с увреждания на целеви финансови средства в размер
на 862 000 лева. Те са предназначени за изплащане на целева помощ за придружител

Информационен бюлетин- март 2016 г.



на трудноподвижни лица над 90% трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, нуждаещи се от чужда помощ. Размерът на помощта е до 10
часа годишно в размер на 5 лв. на час и се предоставя на лицата за посещенията им с
придружител в държавни, общински, образователни, културни и други институции,
здравни и лечебни заведения. За повече информация и кандидатстване за помощта
всички трудноподвижните лица, отговарящи на условията, могат да се обърнат към
териториалните структури на Съюза на инвалидите в България. Получаването на
помощта е независимо дали правоимащите членуват в СИБ, нито е свързано с
бъдещо тяхно членство в СИБ.
ІІ. По данни на НОИ средномесечният осигурителен доход, по чл. 70 ал. 4 на
КСО, който служи за изчисляване на индивидуалния пенсионен коефициент за м.
декември 2015 г., е в размер 783.76 лв.
Средномесечният осигурителен доход по чл. 70 ал. 2 на КСО за периода от 01. 01.
2015 г. до 31.12. 2015 г., който служи за определяне размера на новоотпуснатите
пенсии от трудова дейност, равен на 726.40 лв.
IІІ. По данни на НОИ броят на пенсионерите с различен вид пенсия към 31.12.
2015 г. е 2 175 732 души. От тях 520 000 или 23.9 % са с пенсия до 157.40 лв. Максимална
пенсия и различни видове добавки общо над 910 лв., получават 36 500 пенсионери
(1.7 %). Средната пенсия през 2015 г. е била 321.78 лв., като за мъжете тази цифра е
била 385.78 лв., а за жените – 275.43 лв. Около 3 % от пенсионерите ( 65 000 души)
са получавали месечно до 118 лв. наследствени и социални пенсии. Около 61 000
пенсионери (61 000 души) – 2.8 % получават между 800 и 910 лв. Най-многобройната
група пенсионери – 14.5 % получават между 200 и 250 лв., а 13.5% - между 134 и 157 лв.
Около 217 500 пенсионери (10 %) получават между 250 и 300 лв.
ІV. Право на безплатна винетка за един лек автомобил с обем на двигателя до 2000
куб. см. и мощност до 160 к.с. (117.64 kw), лична или имуществена семейна общност,
имат лицата с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане)
50 и над 50 %, както и семействата, отглеждащи дете с трайни увреждания до 18
годишна възраст и до завършване на средното си образование, но не по-късно от
20 годишна възраст.
Към 31.01.2016 г. от поделенията на АСП са били отпуснати 164 759 безплатни
винетни стикера, валидни за 2016 г., което е с 12 602 броя повече от предходната
година. Увеличението е съпоставимо с ръста на броя на хората с увреждания от около
5 % годишно.
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