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Съюзен живот
І. На заседание от 8-ми септември 2016 г. УС на СИБ утвърди Комисия за
организационно-техническа подготовка и провеждането на VІІІ-я конгрес на
СИБ в състав: Смилянка Йорданова Запрянова –председател, Стоян Кирилов
Манолов, Светла Благоева Николова, Петя Илиева Маринова ; Комисия за връзки
с обществеността и медиите, за отпечатване и изпращане на материалите за
Конгреса до делегатите и гостите в състав: Латин Банков Мусабашев- председател,
Петя Димитрова Митева, Милка Петкова Костова, Анета Тонова Диловска.
УС на СИБ обсъди и прие варианти на Отчет за дейността на СИБ и неговия
УС за периода между VІІ-я и VІІІ-я конгреси (декември 2011 г. – декември 2016 г.);
Насоки за дейността на СИБ до 2021 г. Материалите са обсъдени и предложени от
съответните комисии.
УС на СИБ утвърди образец на “Списък на членския състав на основна
(общинска) организация, дружество, секция според основно заболяване, клуб
по интереси от системата на СИБ.” Списъкът е в съответствие с изискванията на
“Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания и критериите за национална представителност на организациите
на хората с увреждания” (НСИХУ), приет с ПМС № 346 от 2004 г.
УС на СИБ прие срокове за съхранение на организационни, финансовосчетоводни и други документи в структури - неюридически лица от системата на
СИБ и ред за бракуване на документи и ведомости по чл. 53 от ППЗИХУ.
ІІ. От 07. 09. до 10.09. 2016 г. в Почивна станция “Тишина” – Приморско на
СГБ се проведе семинар за обучение, консултации и информиране на актива и
доброволни сътрудници на СИБ от цялата страна с модератор Красимир Коцев –
председател на СИБ. Обсъдени бяха актуални теми от организационната практика
на Съюза:
Беседа по въпроси от общосъюзната дейност, обществена обстановка в
страната и позицията на СИБ по някои обществени и икономически събития,
имащи отношение към хората с увреждания – водещ занятието Красимир Коцев
–председател на СИБ.
Социална дейност в структурите на СИБ, регистриране и отчет – ползвани
образци от местните и регионални структури, примерен наръчник за ценово
остойностяване, организационни документи на СИБ - водещ на занятието Петрана
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Николова – координатор за регион Смолян, член на УС на СИБ;
Бюджет на регионалната/общинската организация/ дружество, планиране,
разходване и отчитане на бюджета – водещ на занятието Иванка Казакова –
председател на РО на СИБ Шумен, член на УС на СИБ;
Методически указания за счетоводно отчитане на структурите на СИБ на
всички равнища. Учебни практични действия – водещ занятието Наташа Златева –
гл. счетоводител в СИБ.
Дейност по предоставяне на целева помощ за придружител, съгласно чл. 53
от ППЗИХУ – водещ занятието Анета Диловска – гл. експерт в СИБ;
Методически насоки в помощ на актива и координаторите за повишаване
квалификацията и организационното самочувствие на лицата от УС и КРК на
регионалните и на осн. организации на СИБ – водещ занятието Георги Георгиев –
председател на ЦКРК.
ІІІ. На основание постъпилите заявления в РО на СИБ и планираните
средства от АХУ за целеви помощи на трудноподвижни хора, които се нуждаят от
придружител през 2016 г. ще бъдат изплащани по чл. 53 от ППЗИХУ на правоимащ
човек с увреждания, подал в определения срок необходимите документи часове за
придружаване 10 часа по 5 лв., което прави 50 лв. Тъй като целевата помощ ще се
изплаща с пощенски запис с такса 1.35 лв., чистата сума за получаване остава 48.65 лв.
ІV. На 31 август т. г. Регионалната организация на СИБ –Враца проведе
извънредно общо (делегатско) събрание, което избра за председател на УС на РО
г-жа Камелия Вескова Петкова на мястото на починалия досегашен председател
Начо Митов Начев.
РО на СИБ –Плевен избра за председател на УС на РО на СИБ –Плевен
г-жа Николинка Енчева Димитрова от Плевен на мястото на починалия досегашен
председател Иванчо Цветков Атанасов. За делегат на VІІІ-я конгрес на СИБ от
Плевенската РО беше избрана г-жа Маргарита Боянова Атанасова от гр. Белене.

І. Административната услуга на НОИ “Издаване на разпореждане за
осъвременяване, преизчисляване на лична или наследствена пенсия” се извършва
от териториалните поделения на НОИ на основание чл. 98, ал.1 от КСО. Услугата е
безплатна, като разпореждането може да бъде изискано от самото лице, получател на
пенсията; лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето; чрез упълномощено
лице съгласно чл. 18 на Административно-процесуалния кодекс; чрез ръководителя
на мястото за лишаване от свобода, съответно мястото на задържане под стража.
Услугата се заявява в ТП на НОИ, в Интернет чрез официалната страница на НОИ
www.noi.bg (раздел Е-услуги) с квалифициран електронен подпис ( КЕП) или чрез
въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица. В
Интернет заявката може да бъде регистрирана само за преизчисляване на лична или
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наследствена пенсия чрез лицензиран пощенски оператор.
За изпълнение на административната услуга са необходими следните
документи:
- заявление по образец П-8, П-9, П-10 или заявление в свободен текст;
- сканирано заявление, когато лицето иска по електронен път преизчисляване на
пенсията по чл. 102 от КСО и чл. 21 ал. 1-2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж по електронен път;
- сканирано пълномощно, когато заявлението е подадено по електронен път.
Когато упълномощеното лице е родител, съпруг/съпруга, дете, адвокат,
пълномощното е без заверка при нотариус. Когато пълномощното е извън посочените
лица, е необходима нотариална заверка на подписа. При необходимост може да
бъдат изискани оригинални документи за осигурителен стаж, за брутно трудово
възнаграждение и/или осигурителен доход.
Разпореждането трябва да бъде издадено в 4-месечен срок и може да бъде
обжалвано пред ръководството на съответното териториално поделение на НОИ в
двумесечен срок от получаването му.
ІІ. При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от правното
основание, посочено в заповедта за освобождаване, работникът (служителят) имат
право на обезщетение за неползван годишен домашен отпуск (чл.155, ал. 3 и чл. 224
от КТ). Размерът на обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ: за времето
на платения годишен домашен отпуск работодателят заплаща възнаграждение на
работника (служителя), което се изчислява от начисленото при същия работодател
среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец,
предхождащ ползването на отпуска календарен месец.
След отпадане на предварителното утвърждаване на график от страна на
работодателя за всяка календарна година, считано от 17.07. 2015 г. платеният годишен
отпуск се разрешава наведнаж или на части и се ползва от работника или служителя с
писмено разрешение от работодателя (чл. 173 ал. 1 от КТ). Когато платеният годишен
отпуск или част от него не е ползван до изтичане на 2 години от края на годината,
за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се
погасява по давност. ( Виж чл. 176а от КТ, в сила от 01.03. 2011 г.).
ІІІ. Размерът на целевата помощ за отопление e определен със заповед на
министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на
електроенергията. За отоплителен сезон 2016/2017 г. месечният размер на целевата
помощ е 72,46 лв. За петте месеца на отоплителния сезон сумата е 362,30 лв.
За два месеца от началото на кампанията за прием на документи за отпускане
на целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане" в страната са
приети 181 761 заявления-декларации. Издадените заповеди за отпускане на помощта
са 124 772, отказите - 18 048.
Крайният срок за прием на документи за отпускане на помощта е 31 октомври
2016 г.
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. В Закона за правната помощ се предвиждат промени, с които регионалните
центрове за консултации към Националното бюро за правна помощ ще предоставят
безплатно услуга на хора, получаващи доходи по- малко от 300 лв. месечно. Ще се
отчита също имотното, здравното, семейното и др. състояния, доказани с документ.
Целта е да се облекчи достъпът до правосъдие за хора в отдалечени населени места,
в социална изолация, пенсионери, хора с увреждания, лица без адрес, самотни хора и
др.
Предвижда се възможност за изнесени консултации и правни съвети в съдебен
район за живеещи в социални домове. В Закона се регламентира вече съществуващият
безплатен национален телефон за първична правна помощ (0700 18 250), на който
дежурят от 9.00 ч. до 17.00 ч. опитни адвокати, които дават 15-минутни безплатни
консултации на граждани.
II. С новия Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който ще влезе
в сила след 1 година, се връщат правата на хората с ментални увреждания,
включително правото им да гласуват. Заложените законови разпоредби произтичат
от 3-годишно обсъждане на приетата през 2012 г. Конвенция на ООН за правата
на хората с увреждания и продължилото поставяне под запрещение на хората с
ментални увреждания, за което България е осъдена два пъти от Европейския съд по
правата на човека и вече тече 3-то дело. Всеки български гражданин вече ще може
да подаде предварителна декларация какво да се случи, ако изпадне в състояние
на деменция, примерно, кой роднина ще се разпорежда с имуществото му. Законът
се отнася за хората в будна кома, както и за родители на деца на деца с психически
увреждания. Хората с увреждания чрез комплекс от мерки ще упражняват правата си
самостоятелно или чрез определено от кмета доверено лице, което ще им помага за
сключване на сделки, решения за лечение и др. Предвидени са наказания за подкрепа
при измама на психично болен човек до 3 г. затвор и глоба от 100 до 300 лв.
III. На заседание на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила" към
МТСП са одобрени за финансиране 33 проекта за разкриване на обществени
трапезарии. 17 от тях са на общински администрации, а 16 са на доставчици на
социални услуги. Така 3304 души в неравностойно положение ще получават топъл
обяд до края на годината. Трапезариите ще предоставят топъл обяд (супа, основно
ястие, хляб) в периода октомври-декември 2016 г. За тази цел Фонд „Социална закрила“
ще отпусне 486 348 лв.
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