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Съюзен живот
І. Регионална конференция на РО на СИБ – Ямбол се проведе на 11.05. 2016 г.
с участието на г-н Красимир Коцев – председател на СИБ, г-н Георги Георгиев –
председател на ЦКРК и г-н Стоян Манолов – специалист в “ОМКД” при ЦУ на
СИБ. За председател на УС на РО на СИБ – Ямбол беше преизбрана г-жа Кръстина
Атанасова, а за председател на РКРК – г-жа Стоянка Енчева. На VІІІ-я конгрес на СИБ
РО ще се представлява от избраната за делегат г-жа Кръстина Атанасова.
ІІ. На 11.05. т.г., с участието на председателя на СИБ г-н Красимир Коцев,
председателя на ЦКРК г-н Георги Георгиев и г-н Стоян Манолов – специалист
в ОМКД при ЦУ на СИБ, се проведе регионална конференция на РО на СИБ –
Сливен. За председател на УС на РО на СИБ – Сливен беше преизбран г-н Веселин
Василев, а за председател на РКРК – г-жа Стефка Георгиева. За делегат на VІІІ-я конгрес
на СИБ от Сливенската РО на СИБ е избран г-н Веселин Василев.
ІІІ. На 12.05. т.г., с участието на председателя на СИБ г-н Красимир Коцев,
председателя на ЦКРК – г-н Георги Георгиев и г-н Стоян Манолов – специалист
в “ОМКД” при ЦУ на СИБ, се проведе регионална конференция на РО на СИБ
– Стара Загора. За председател на УС на РО – Стара Загора беше преизбрана г-жа
Валентина Борисова, а за председател на РКРК – г-н Чавдар Генов. За делегати на VІІІ-я
конгрес на СИБ са избрани г-жа Валентина Борисова и г-жа Веселина Желязкова.
ІV. На 13.05. т.г., с участието на председателя на СИБ г-н Красимир Коцев,
председателя на ЦКРК – г-н Георги Георгиев и г-н Стоян Манолов – специалист
в “ОМКД” при ЦУ на СИБ, се проведе регионална конференция на РО на СИБ –
Перник. За председател на УС на РО – Перник е избрана г-жа Анита Тараланска, а
за председател на РКРК е преизбрана г-жа Мариица Малинова. За делегати на VІІІ-я
конгрес на СИБ са избрани г-жа Анита Тараланска, г-н Георги В. Георгиев и г-жа
Диляна Боянова.
V. На 25.05. 2016 г. се проведе регионална конференция на РО на СИБ – Пловдив.
В работата на конференцията взеха участие г-н Красимир Коцев – председател но
СИБ, г-н Георги Георгиев – председател ва ЦКРК и г-н Стоян Манолов – специалист
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в “ОМКД” при ЦУ на СИБ. За председател на УС на РО – Пловдив беше преизбрана
г-жа Смилянка Запрянова, а за председател на РКРК –г-н Димо Иванов. За делегати на
VІІІ-я конгрес на СИБ са избрани г-жа Смилянка Запрянова, г-жа Анахид Харутюнян,
г-н Борис Костадинов, г-н Димо Иванов и г-н Латин Банков.
VІ. Регионалната конференция на РО на СИБ – Пазарджик, която се проведе
на 26.05. 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 в “ОМКД” при
ЦУ на СИБ, преизбра за председател на УС на РО –Пазарджик г-н Кирил Анов, а за
председател на РКРК г-жа София Пищронева. За делегати на VІІІ-я конгрес на СИБ
конференцията избра г-н Кирил Анов, г-жа Петя Маринова и г-жа Дафинка Василева.
VІІ. На 19.05. 2016 г. се проведе общо събрание на Националния съвет за хората
с увреждания в България (НСХУБ), член-учредител на който е СИБ. НСХУБ е
втората (след СИБ) българска национално представителна организация на хора с
увреждания, член на Европейския форум на хората с увреждания (EDF). Общото
събрание на НСХУБ разгледа позицията на неправителствения сектор за защита
правата на хората с увреждания в процеса на предстоящите социални реформи.
Обсъдиха се прадложения за допълване на списъка за стоки и услуги, които да се
възлагат на СПТЛ по Закона за обществените поръчки.
Събранието избра нов Управителен съвет на НСХУБ с председател г-н Красимир
Петков Коцев–председател на СИБ, досегашен председател на УС на НСХУБ, и двама
зам.-председатели: Васил Трифонов Долапчиев – председател на ССБ и Елка Николова
Тодорова – председател на НФРИ.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Предварителната защита при уволнение на хора с увреждане с 50 и над 50 %
ТНР в обхвата на чл. 333, ал. 2 от Кодекса на труда се отнася само за работници
и служители, работещи по трудово правоотношение при спазване трудовата
препоръка, записана в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК с актуален срок на
действие. Работещите хора с увреждане с 50 и над 50 % ТНР, назначени по Закона за
държавния служител не ползват по аналогия облекчението. В такива случаи трябва
да се търси защита по общия ред на Закона за държавния служител, като се търсят и
открият вероятни процесуални пропуски в документите за освобождаване от работа.
Поради сложността на материята и нерешени юридически казуси, препоръчваме
заинтересованите лица да оспорват заповедта пред районния административен съд
без да е изчерпана възможността за оспорване по административен ред в 14- дневен
срок от връчването на заповедта на засегнатото лице. Желателно е да се ползват
услугите на адвокат специалист по трудово правоотношение, които да се позове на
Решение № 1627 от 13.10. 2005 г. на Висшия касационен съд по гражданско дело № 562/
2003 г.
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ІІ. В ДВ, бр. 45 от 14.06.2016 г. е публикувано ПМС № 136 от 8.06.2016 г. за определяне
на нов размер на социалната пенсия за старост от 1.07.2016 г. - 118,14 лв. месечно.
Промяната ще доведе до увеличаване на размерите и на пенсиите, които не са
свързани с трудова дейност – пенсиите за военна и за гражданска инвалидност,
социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще има увеличение и
на нормативно установените добавки към пенсиите (добавката за чужда помощ,
добавката за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945
г. и добавката по Закона за ветераните от войните).

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Списък на административните услуги, които се извършват от дирекции
"Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане
						
Продължение от инф. бюлетин за месец май
Наименование на					
административната услугата		
			

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

38. Приемане на молби и документи за ползване на 		
Чл. 40, ал. 1 от Правилника за
социални услуги, когато са делегирани от държавата 		
прилагане на Закона за социално
дейности, и издаване на заповеди.					
подпомагане;
									Чл.20, ал.1от Правилника за
									прилагане на Закона за закрила на
									детето, във връзка с чл.23 от Закона
									за закрила на детето мерки за
									закрила в семейна среда;
									Чл.20, ал.4 от Правилника за 		
									прилагане на Закона за закрила на
									
детето , във връзка с чл. 25 от 		
								
Закона за закрила на детето. - мерки
									за закрила извън семейството.
39. Приемане на заявления от кандидат-осиновители за		
Чл. 21, т. 13 от Закона за закрила
вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на
на детето . и чл. 24 и чл. 25 от
пълно осиновяване.							
Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г.
40. Кандидатстване за утвърждаване на доброволни 		
Чл. 8 от Наредбата за условията и
и професионални приемни семейства и издаване на		
реда за кандидатстване, подбор и
заповед.								утвърждаване на приемни
									 семейства и настаняване
									на деца в тях
41. Приемане на молби за настаняване на деца в 			
чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет. И чл. 24 от
семейство на роднини или близки и издаване на заповед.
Правилника за прилагане на
									Закона за закрила на детето
42. Настаняване на деца в специализирани институции за
чл. 26 от Закона за закрила на детето
предоставяне на социални услуги и издаване на заповед.
43. Приемане на сигнали за наличие на деца в риск – 		
чл. 10 от Правилника за прилагане
устни, писмени, сигнали по електронен път и др.		
на Закона за закрила на детето
44. Отпускане на еднократна помощ за превенция на		
чл. 48 от Правилника за прилагане
изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при
на Закона за закрила на детето
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роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство.
45. Отпускане на месечни помощи и средства за дете, 		
чл. 49 от Правилника за прилагане
настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете,
на Закона за закрила на детето
настанено в приемно семейство.					
и чл. 50 от Правилника за прилагане
									на Закона за закрила на детето
46. Изготвяне на становища до дежурен съдия относно
чл. 15 от Закона за закрила на
интересите на детето, във връзка със сделки, касаещи 		
детето - участие в съдебни
имущество и влогове.						 процедури
47. Обработка на документи от институциите за социално
чл. 67-69 от Регламент 883/2004,
подпомагане в ЕС.							
чл. 58-61 от Регламент 987/2009
48. Обработка на документи от дирекциите на ДСП в 		
чл. 67-69 от Регламент 883/2004,
страната.								чл. 58-61 от Регламент 987/2009
49. Заплащане диагностика и лечение на здравнонеосигурени ПМС № 17 от 31.01.2007 г.
лица по реда на ПМС № 17 от 31.01.2007 г. за определяне на
условията и реда за разходване на целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична
помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество,
което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес.
50. Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните По реда на чл. 18 от Наредба № 3
по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за 		
от 24 август 2012 г.
предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните и издаване на
заповед.
51. Отпускане на допълнителна парична помощ за пътни
По реда на чл. 45 от Правилника
разходи в страната, когато тези помощни средства, 		
за прилагане на Закона за
приспособления, съоръжения и/или медицински изделия
интеграция на хората с уреждания
не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по
постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо и
издаване на заповед.
52. Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на
По чл.7 от Закона за
ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните
ветераните от войните.
Обща административна услуга
Информиране, консултиране и насочване на гражданите
По Административнопроцесуален
във връзка с дейностите в областта на социалните и 		
кодекс- чл.1, чл.28, чл.107, чл.110,
семейните помощи, социалните услуги, месечната добавка
чл.111, чл.112;
за социална интеграция, целевите помощи, безплатните
Закон за администрацията,
винетни стикери за хората с трайни увреждания, 		
Доп. разпоредба, § 1, т. 2 ”г”;
осигуряване на правата на военноинвалидите и			
Наредба за административното
закрила на детето							
обслужване - чл.1, ал.1, чл.15,ал.1;
									Устройствен правилник на АСП
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