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Съюзен живот
І. На свое заседание от 05.04. 2017 г. УС на СИБ разгледа и прие “Отчет за
дейността на УС на СИБ през 2016 г.”; прие с направените бележки и допълнения
“Доклад за извършената работа в СИБ за периода от 01.01. 2016 г. до 31.12. 2016
г.”; Информация за провеждането на общите събрания на организационните
структури на СИБ през 2017 г.; “Отчет за изпълнението на бюджета на СИБ за 2016
г.” и “Бюджет на СИБ за 2017 г.”; “Информация за събраните списъци на членския
състав на СИБ”; “Информация и справка за удостоверенията и председателските
карти” и др.
УС на СИБ разгледа докладна записка за свикване на Общо (делегатско)
събрание на СИБ през м. V. 2017 г. и обсъди проекта за дневен ред и подготовката
на материалите, които ще бъдат разгледани.
ІІ. На 08-09. юли 2017 г. в гр. Перник, кв. “Църква” ще се проведе “ХІ-ти
многожанров фестивал на хора с увреждания – Перник 2017 г.” с участие на самодейци
от балкански страни. Във фестивала могат да участват лица с увреждания с изявен
талант в областта на популярната музика, танците, литературното творчество
занаятите и др., класирали се до трето място в регионалните фестивали.
Състезателите ще бъдат разделени на три възрастови групи: до 18 години, до 35
години и над 35 години, като в музикалния жанр ще участват с групови изпълнения до
12 човека с по 2 песни до 7 минути; за индивидуалните изпълнители – соло, дует, трио
и квартет с по една песен с продължителност до 3 минути. Участниците подсигуряват
сами музикален съпровод, не се допуска плейбек само за жива музика или сингбек.
Участниците в танцови състави могат да участват с по 2 танца, до 12 човека с общо
времетраене до 5 минути с подсигурен съпровод.
В алеята на занаятите няма ограничения, но в заявките трябва да се посочи ясно
кой с какво ще се изяви и с колко човека, за да бъдат създадени съответните условия.
В областта на литературата всеки участник може сам да прочете или да издекламира
собствено произведение до 3 минути, като творбите трябва да се изпратят до 20 юни
2017 г.
Заявките за участие следва да се получат до 20 юни 2017 г. на адрес: гр. Перник
–2308, кв. “Църква”, Клуб на инвалида към СИБ. Лице за контакти - г-жа Анита
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Тараланска, gsm 0894 –764 –790 . В заявката следва да се изпишат трите имена и приложи
копие от актуално експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), да се посочи предпочитаната
дата за явяване, като се посочи и телефон за обратна връзка. Отговорниците трябва да
носят списъци в 3 екземпляра на участниците с трите имена, ЕГН и номер на личната
карта.
ІІІ. Фондация “Цурон” гр. Неделино и Основна организация на СИБ – Община
Неделино канят хората с увреждания да вземат участие V-я национален фолклорен
фестивал за хора със специфични възможности, който ще се проведе на 24-25. 06.
2017 г. в гр. Смолян -/Нов център/ от 10.00 ч. Фестивалът ще протече под мотото:
“Открий себе си и мечтай”.
Фестивалът има състезателен характер и участниците (колективи и индивидуални
изпълнители) ще се оценяват от професионално жури. В деня на участието за всички
участници във фестивалната програма ще се осигури обяд и нощувка в хотел. След
оценката на журито, наградените самодейци трябва да получат лично присъдените
им отличия.
Участието трябва да бъде в рамките на 15 минути, но организаторите си запазват
правото при необходимост да променят времетраенето. Регламентът предвижда за
групово участие – 2 песни, за дует – 1 песен, солово изпълнение –1 песен. Максимален
брой участници от една организация се ограничава до 12 изпълнители.
Заедно с провеждането на фестивала, ще се организира изложение на произведени
от хора с увреждания сувенири и приложни изделия. Кандидатите за участие в
изложението трябва да заявят необходимата площ и вида на произведенията.
Попълнени заявки за участие, заедно с поименен списък и годни за разчитане
експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК) за участниците, следва да се изпратят до
01.06. 2017 г. на адрес: 4990, гр. Неделино, ул. “Напредък” № 99, обл. Смолянска;
email: curon_ngo@ abv.bg , лице за контакти г-н Емил Костов – тел: 03072 35 –10, gsm
089 794 16 40.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
I. От 3 април започва изпълнението на програма на НОИ за профилактика и
рехабилитация за 2017 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация
в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., са в размер на 20 103 061 лв. Предвижда се
през тази година около 47 500 лица да ползват парични помощи за профилактика и
рехабилитация.
Програмата е с продължителност 10 дни като цената на нощувките и частична
помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата
на държавното обществено осигуряване. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО
има право да ползва и до четири основни диагностични и терапевтични процедури
дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения,
изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо
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заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За
тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда
рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият
им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода
на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за
инвалидност, ако имат внесени или дължими осигурителни вноски за период от
шест последователни календарни месеца. Условието за тях е да не са навършили
възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът
на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар
да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на
ползване на паричната помощ. Изискването за внесени или дължими осигурителни
вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица
с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална
болест. Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест,
имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай
на трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. е 61 години за жените и 64
години за мъжете.
Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността,
необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика
и рехабилитация, ще намерите на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в
рубриката „Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.
II. Средномесечният осигурителен доход за предходните години е следният:
			
2013 г. /лв./
2014 г. /лв./
2015 г. /.лв./
2016 г. /лв./
Средномесечно 648,73		
683,34		
726,40		
770,07
Януари		
634,55		
664,17		
706,55		
753,10
Февруари		
628,85		
659,26		
701,06		
743,25
Март		
644,26		
678,89		
721,40		
764,07
Април		
646,14		
687,91		
727,52		
772,76
Май			651,65		681,99		723,54		768,85
Юни		642,24		671,28		714,05		755,73
Юли		643,49		676,38		715,57		763,04
Август		636,96		671,51		714,91		755,00
Септември
647,28		
683,34		
724,60		
768,18
Октомври		652,72		689,62		733,36		780,75
Ноември		661,26		700,16		749,74		793,92
Декември		
694,83		
735,46		
783,76		
821,65
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ІІІ. Към 31 декември 2015 г. хората с трайни увреждания 50 и над 50 % са
наброявали 690 000. От тях 407 880 са в надпенсионна възраст. Само 10 % от хората с
увреждания работят по трудово правоотношение, но много от тях не се идентифицират
като хора с увреждания поради опасения, че може да загубят работата си (т.н. скрита
инвалидност). Повече от 281 300 от лицата с трайни увреждания са в трудоспособна
възраст или само 1.7 % от хората с трайни увреждания в трудоспособна възраст са
включени към активните мерки на пазара на труда. Сериозни проблеми създава
масовото намаляване на процента загубена работоспособност от ТЕЛК (НЕЛК), а през
2017 г. НОИ предвижда понижаване на разходите на нови пенсионери поради болест
с 34.2 млн. лв. (Данните са взети от изявление на г-жа Елка Тодорова – председател на
Националната федерация на работодателите на инвалиди, публикувано във вестник
“ІІІ-та възраст”, бр.14 от 2017 г.).

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) учреди знак
„ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“.
Знакът отличава стоки и услуги, произведени от хора с увреждания
в техни еднолични фирми, в специализирани предприятия и
кооперации или работодатели в обичайна работна среда. Знакът се
предоставя безвъзмездно, по определен регламент, след подадено
заявление в Агенция за хората с увреждания.
С документите за получаване правото на ползване на Знака можете да се запознаете
на интернет страницата на АХУ http://ahu.mlsp.government.bg/home/
ІІ. Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди списък на
групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на
които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарени храни, на
основание чл. 37м, ал. 8 от Закона за храните.
В списъка на нуждаещите се влизат 14 групи лица. Сред тях са хората с пенсии до
установената линия на бедност, самотно живеещи възрастни (над 65 години), лица с 50
над 50 на сто намалена трудоспособност, семейства с деца с увреждания и домакинства,
които са получили целева помощ за отопление през предходния отоплителен сезон.
Дарените храни ще могат да бъдат получавани от центрове за социална рехабилитация
и интеграция, дневни центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания, дневни
центрове за стари хора, приюти, центрове за настаняване от семеен тип, домове за
деца и други социални услуги, предоставени от регистрирани и/или лицензирани
доставчици по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.
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