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Съюзен живот
І. Регионалната конференция на РО на СИБ – Благоевград, която се проведе
на 18.04. т.г., преизбра за председател на УС на РО г-жа София Попниколова, а за
председател на РКРК - г-н Димитър Хаджигеоргиев. За делегат на VІІІ-я конгрес на
СИБ беше избрана г-жа Румяна Гълъбова – координатор на СИБ за регион Благоевград.
В работата на конференцията взеха участие г-н Красимир Коцев – председател на
СИБ, г-н Георги Георгиев – председател на ЦКРК; и г-н Стоян Манолов – специалист
“ОМКД” в ЦУ на СИБ.
ІІ. Регионалната конференция на Столичната РО “Св. София” на СИБ, проведена
на 21.04. 2016 г., преизбра за председател на УС на РО г-жа Светла Николова, а за
председател на РКРК беше избрана г-жа Веселка Спиридонова. За делегати на VІІІ-я
конгрес на СИБ конференцията избра г-жа Светла Николова, г-жа Стоянка Петрова
и г-н Стоян Манолов. В работата на конференцията взе участие г-н Красимир Коцев
– председател на СИБ.
ІІІ. Регионална конференция на РО на СИБ – Велико Търново, проведена на
25.04.2016 г., взеха участие г-н Красимир Коцев – председател на СИБ, г-н Георги
Георгиев – председател на ЦКРК и г-н Стоян Манолов – специалист в ЦУ на СИБ.
Конференцията преизбра за председател на РО г-жа Йотка Вълева, а за председател
на РКРК беше преизбран г-н Станислав Добрев. За делегати на VІІІ-я конгрес на СИБ
бяха избрани г-жа Йотка Вълева, г-н Станислав Добрев и г-н Калин Дървеняшки.
ІV. Регионалната конференция на РО на СИБ - Габрово се проведе на 25.04. т.г.
с участието на г-н Красимир Коцев – председател на СИБ, г-н Георги Георгиев –
председател на ЦКРК и г-н Стоян Манолов – специалист “ОМКД” в ЦУ на СИБ.
Конференцията преизбра за председател на РО г-жа Стефка Рачева, а за председател
на РКРК беше преизбрана г-жа Денка Узунова. За делегати на VІІІ-я конгрес на СИБ
бяха избрани г-жа Стефка Рачева и г-н Васил Грънчаров.
V. На 26.04. 2016 г. се проведе регионална конференция на РО на СИБ – Ловеч
с участието на г-н Красимир Коцев – председател на СИБ, г-н Георги Георгиев –
председател на ЦКРК и г-н Стоян Манолов – специалист “ОМКД” в ЦУ на СИБ.
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Конференцията преизбра г-н Иван Лазаров за председател на РО и г-жа Маргарита
Вълчева за председател на РКРК. За делегати на VІІІ-я конгрес на СИБ бяха избрани
г-н Иван Лазаров и г-жа Йонета Радоевска.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. По време на редовното си заседание на 14 април 2016 г. Столичният общински
съвет прие с пълно мнозинство "Декларацията за достъпност". Така общинските
съветници декларираха своята съпричастност към гражданите с увреждания и
поеха ангажимента да работят в посока подобряване на достъпността на градската
среда в София за хора с увреждания, възрастни хора, майки с детски колички и т.н.
"Декларацията за достъпност" гласи:
"Водени от стремеж за реална и безусловна достъпност за хората в неравностойно
положение, включваща в себе си архитектурна и транспортна достъпност, достъпност
до услуги, образование и информация, ние общинските съветници от Столичен
общински съвет, сме твърдо решени в рамките на мандата на настоящия Общински
съвет реално да защитим това неоспоримо право и потребност за всяко човешко
същество.
Достъпността е за всеки и ние се ангажираме да организираме публични събития,
на които ще се предоставя информация по въпросите относно достъпността, като
същевременно по този начин ще можем да запознаваме обществеността с конкретните
наши постижения в тази област, а също така и гражданите ще имат възможност да
изразяват мнения и да правят предложения.
Водещо в нашата предстояща работа, касаеща осигуряване на реална достъпна
градска среда за всички граждани без изключение, ще бъде:
1.Прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана със
закон, приет от Народното събрание на 26 януари 2012 г. - ДВ,бр. 12 от 2012 г. в сила
за Република България от 21 април 2012 г.;
2. Прилагане на Закона за устройство на територията;
3. Прилагане на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите
в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания;
4. Ще положим усилия за стриктен контрол по отношение на достъпността;
5. Ще положим усилия за осигуряване на възможност за участие на представители
на неправителствени организации на хора с увреждания при установяване на
годността за ползване на строежи с обществено значение, които представители да
имат съвещателен глас.
Ние, общинските съветници, изразяваме съпричастността си към нашите
съграждани, които по една или друга причина се намират в неравностойно положение
и заявяваме, че ще работим в полза на всички граждани на територията на Столична
община."
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ІI. Списък на административните услуги, които се извършват от дирекции
"Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане
						
Продължение от инф. бюлетин за месец април
Наименование на					
административната услугата		
			

Нормативно основание (пълно
наименование на норм. акт и чл.)

20. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция
Чл. 27 от Правилника за прилагане
за обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона
на Закона за интеграция на хората
за интеграция на хората с увреждания.				
с увреждания
21. Отпускане на добавка за социална интеграция за		
Чл. 28 от Правилника за прилагане
балнеолечение и рехабилитационни услуги по реда на 		
на Закона за интеграция на хората
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на		
с увреждания
хората с увреждания.
22. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция
Чл. 29 от Правилника за прилагане
за диетично хранене и лекарствени продукти по реда на
на Закона за интеграция на хората
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на 		
с увреждания
хората с увреждания.
23. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция
Чл. 30 от Правилника за прилагане
за достъпна информация по реда на Правилника за		
на Закона за интеграция на хората
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. с увреждания
24. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция
Чл. 31 от Правилника за прилагане
за задоволяване на основни жизнени потребности – наем
на Закона за интеграция на хората
на общинско жилище по реда на Правилника за прилагане
с увреждания
на Закона за интеграция на хората с увреждания.
25. Отпускане на целеви помощи за покупка и ремонт на
Чл. 42 от Правилника за прилагане
помощни средства, приспособления, съоръжения и/или
на Закона за интеграция на хората
медицински изделия.						 с увреждания
26. Отпускане на еднократна целева помощ в размер до
Чл. 50 от Правилника за прилагане
600 лв. за преустройство на жилище на хора с 			
на Закона за интеграция на хората
трайни увреждания.							с увреждания
27. Отпускане на еднократна целева помощ на лица с 		
Чл. 48 от Правилника за прилагане
трайни увреждания за покупка и/или приспособяване на
на Закона за интеграция на хората
лично моторно превозно средство в размер на 1200 лв.		
с увреждания
28. Отпускане на целева помощ за отопление по реда на
Чл. 1-5 от Наредба № РД-07/5 от
Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда
16.05.2008 г. на МТСП
и социалната политика и издаване на заповед.
29. Включване и участие в дейност „Личен асистент” на
Заповед № РД01-932 от 27.12.2010 г
Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.
на министъра на труда и социалната
									 политика
30. Освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена
Наредба № Н-19 от 2.ХII.2008 г. за
работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата
условията и реда за освобождаване
и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до
на лица с 50 и над 50 на сто намалена
18-годишна възраст и до завършване на средно образование, работоспособност или вид и степен
но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при на увреждане и лицата и
ползване на републиканските пътища.				
семействата, отглеждащи деца с
									трайни увреждания до 18-годишна
									възраст и до завършване на средно
									образование, но не по-късно от
									20-годишна възраст от винетни
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									такси при ползване на
									републиканските пътища.
31. Отпускане на месечна целева помощ за телефонни 		
Чл. 6 от Правилника за прилагане
услуги по реда на Закона за военноинвалидите и 		
на Закона за военноинвалидите
военнопострадалите.						и военнопострадалите
32. Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване 		
Чл. 17 от Закона за
два пъти в годината – отиване и връщане с автомобилния
военноинвалидите
транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
и военнопострадалите. 									
33. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща, че 		
Чл. 9 от Правилника за прилагане
лицето е на социално подпомагане				
на Закона за социално подпомагане
34. Издаване на служебна бележка за получени суми по
Чл. 9 от Правилника за прилагане
видове социални помощи.						
на Закона за социално подпомагане
35. Издаване на удостоверения на многодетни майки за
Чл. 8г от Закона за семейни помощи
безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в за деца и чл. 34а от Правилника
страната веднъж в годината – отиване и връщане по реда на за прилагане на Закона за
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за
семейни помощи за деца
деца и издаване на заповед.
36. Издаване на служебна бележка за получени: месечна
Чл. 25 - 31 от Правилника за
добавка за социална интеграция; целеви помощи за 		
прилагане на Закона за интеграция
социална интеграция; безплатен винетен стикер; месечни
на хората с увреждания
целеви помощи за телефонни услуги за военноинвалиди и
безплатно пътуване 2 пъти в годината – отиване и връщане
с автомобилния транспорт в страната за военноинвалиди
37. Издаване на служебна бележка на хора с трайни уврежда- Чл. 25 - 31 от Правилника за
ния за посещение в държавна институция (Регионална		
прилагане на Закона за интеграция
дирекция социално подпомагане и Дирекция за социално
на хората с увреждания
подпомагане), във връзка с плащане на целева помощ.
												(Следва)

І. Министерският съвет прие средносрочната бюджетна прогноза за периода
2017 – 2019 г., според която вноската за пенсия ще расте с по 1 пункт годишно и
през 2018 г. ще стане 19.8 %. Увеличението на осигурителната сметка за НОИ ще бъде
за сметка на планираното плавно нарастване на втората вноска за пенсия, която от 5
% трябваше да стане 7 % от което следва, че частните осигурителни фондове ще заемат
все по-малък дял в осигуряването. Здравната вноска остава 8 % до 2019 г. Според
бюджетната прогноза таванът на пенсиите ще остане 910 лв. до 2018 г., а през 2019 г.
ще отпадне таванът само за новоотпуснатите пенсии.
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