СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”
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Съюзен живот
І. Наградени участници в ХI републикански многожанров фестивал на хора
с увреждания, проведен на 8 и 9 юли 2017 г. в кв. “Църква”, община Перник:
ПЛАКЕТ ПОЛУЧИХА: 1. Д-во на СИ - Калище; 2. Вецка Стоилова -д-во на
СИБ „Силен дух” - кв.Църква; 3.Певческа група „Северняшки ритми” - ОО на СИБ Плевен; 4. ОО на СИБ - Никопол - цялостно представяне; 5. Медковец - Дом за стари
хора; 6. Смолян - ССБ - цялостно представяне; 7. ОО на СИБ - Карлово -цялостно
представяне; 8. ОО на СИБ -Тутракан -цялостно представяне; 9. ОО на СИБ - Дряново,
певческа група „Росна китка”; 10. ОО на СИБ - Сливен - група „Детелини”; 11.СофияЛюлин-група „Виолетки”; 12. Пловдив - „Тракийски цвят”; 13. Цветан Виденов - ОО
на СИБ - Перник; 14. Д-во на СИБ „Бучински букет” - ОО на СИБ - Перник; 15. ОО на
СИБ - Габрово
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА: 1. Д-во на СИБ - Калище - Иванка Николова;
2. Д-во „Диабетици” - с. Боровци; 3. с. Софрониево - цялостно представяне; 4.
Македония - Даниел Кошевски; 5. Македония Сана Златкова; 6. Македония - Дана
Стефанова; 7. ОО на СИБ - Никопол - Боян Ангелов; 8. Д - во на СИБ - Шияково
(Плевен); 9. Плевен - вокална група „Пей сърце”; 10. Д - во на СИБ „Силен дух” Адриян Венциславов; 11. ОО на СИБ - Сопот - цялостно представяне; 12. ОО на СИБ
- Сопот - Галина Петрова; 13. ОО на СИБ - Сопот - Георги Кънчев; 14. ОО на СИБ Радомир - цялостно представяне; 15. ОО на СИБ - Радомир - Васил Тодоров - хумор;
16. ОО на СИБ - Тутракан - Златка Георгиева; 17. ОО на СИБ – Дулово - цялостно
представяне; 18. ОО на СИБ - Дулово - дует; 19. ОО на СИБ - Ситово - цялостно
представяне;20. ОО на СИБ - Две могили - група „Хризантеми”; 21. Група „Чилновски
баби” - с. Чилново, РО на СИБ - Русе; 22. Пловдив - група „Настроение”; 23. ОО
на СИБ - Бяла Слатина - цялостно представяне; 24. Кюстендил - група „Демос” мъже; 25. Дряново - ръководител Даниела Асенова; 26. ОО на СИБ - Сливен - Иванка
Георгиева; 27. ОО на СИБ - Сливен - Мария Трифонова; 28. Дружество на СИБ - „Бреница” - Мария Недкова - соло; 29.Дружество на СИБ - с.Бреница - Мирослав Коцев акордеон; 30.ОО на СИБ - Средец - група „Надежда” - цялостно представяне; 31. ОО на
СИБ - Крумовград - цялостно представяне; 32. Катрин Димитрова - соло; 33. Димитър
Захариев - соло; 34. Д-во на СИБ „Силен дух” - кв. Църква, Веселина Стоева; 35. Д
-во на СИБ „Силен дух” - кв. Църква - Левтерка Станоева; 36. Д-во „Силен дух” - кв.
Църква - Катя Радкова - оригами; 37. Долно Драглище - Николина Петрова - бродерия
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на носии; 38. Плевен - секция „Декупаж”; 39. ОО на СИБ - Монтана - Емил Тодоров;
40. ОО на СИБ - Плевен - качамак; 41. ОО на СИБ - Кнежа – цялостно представяне; 42.
Смолян - Теменужка Коцева - занаяти; 43. Богданов дол – цялостно представяне
Сребърни медали получиха: 1. Ана- Екатерина Русева – Д-во „Силен
дух” Перник; 2. ОО Габрово – Вокална група „Надежда”- цялостно; 3. ОО Перник –
група „Хармония”- цялостно; 4. ОО Перник – група „Хармония”- хумор; 5. ОО Червен
бряг – цялостно; 6. Д-во Казичане - цялостно; 7. Македония - Росана Зафирова; 8. Д-во
Горна Митрополия - Петко Тодоров; 9. Варна - дует Ганка и Стойчо; 10. Д-во Расово хумор; 11.ОО на СИБ - Плевен - Дора Куртева - стихове; 12. Смолян - певческа група;
13. Смолян – Теменужка Миткова - соло; 14. Смолян - Симеон Узунов - стихове; 15. ОО
на СИБ Сопот – Пенка Пенчева - соло; 16. Кюстендил - Лоза Иванова; 17. Микрево - за
обичай; 18. Пловдив - „Орхидея”- цялостно представяне; 19. София - Люлин – дует;
20. Бреница - соло; 21. Дългопол - цялостно представяне; 22.София - танц „Шоплъка”;
23.„Силен дух” кв. Църква - Величка Андреева; 24 ОО на СИБ - Трявна - Василка Недева - стихове; 25. Габрово - Стоянка Вангелова; 26. Д-во на СИБ - Иваново - Павлина
Градева; 27. София - „Млади сърца”- Хаджи Димитър, Генка Ненова; 28. Д-во на СИБ
- Богданов дол - Парашкева Миланова; 29. Д-во на СИБ - Мещица - дует; 30. ОО на
СИБ - Берковица - стихове, лично творчество - Теменужка; 31. Иванка Дженебетска
- Кнежа; 32. ОО на СИБ - Враца - „ Детелини”; 33. Д-во на СИБ - Горна Митрополия
– цялостно представяне; 34 .ОО на СИБ - Враца - дует; 35. ОО на СИБ - Чепеларе Кирил Кирилов - лично творчество; 36. Айтос - Виолета Димитрова; 37. ОО на СИБ
- Кюстендил - цялостно представяне; 38. Д-во на СИБ - с. Шишковци - цялостно представяне; 39. Крумовград - соло
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА: 1. Д-во на СИБ - София „Млади сърца” дует ; 2. Долно Драглище - Пенка Маркова; 3. ОО на СИБ - Враца - Венка Братоева; 4.
Добрич - Недялка Христова; 5. Д-во на СИБ с. Красен - цялостно представяне; 6. Д-во
на СИБ с. Търнак - цялостно представяне; 7. Д-во на СИБ - Градина - дует; 8. Д-во на
СИБ - Градина - цялостно представяне; 9. Д-во на СИБ кв. Църква - „Силен дух”- Анка
Начева; 10. ОО на СИБ - Перник - Величка Динева - соло; 11. ОО на СИБ Радомир Георги Стоянов; 12. ОО на СИБ - Перник - Иванка Иванова - плетиво; 13. ОО на СИБ
- Сопот - Иванка Велева - бродерия; 14. ОО на СИБ - Плевен - Светлана Котева; 15.
Д-во на СИБ - Красен - Величка Терзиева

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І . Определен е новия месечен размер на целевата помощ за отоплителен сезон
2017/2018 година - 73,02 лв., общият размер за петте месеца на целия отоплителен
сезон - 365,10 лв. До 31 август т.г. 65 000 души са подали документи за енергийно
подпомагане. Крайният срок за подаване на документи е 31. 10. 2017 г.
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто
средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлениетодекларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление
(ДМДО) и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане (ППЗСП).
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Диференцираният мин. доход за отопление се определя по следния начин:
За лице, живеещо само – 233.08 на сто от Гарантирания минимален доход (ГМД);
За лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто,
живеещо само – 272.68 на сто от ГМД;
За дете-сирак – 219.88 на сто ог ГМД;
За самотен родител с дете до 18 годишна възраст, а ако учи - до придобиване на
средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 272.68
на сто от ГМД;
За всеки един от съвместно живеещите съпрузи – 167.08 на сто от ГМД;
За дете от 0 до 18 годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 180.28 на сто от
ГМД;
За дете с трайно увреждане – 219.88 на сто от ГМД;
За дете, настанено в семейство на роднини и близки или в приемно семейство
по чл. 28 от Закона за закрила на детето – 224.68 на сто от ГМД;
За лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 224,68 на сто от
ГМД;
За бременни жени, 45 дни преди раждане – 206.68 от ГМД;
За родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст – 206.68 лв от ГМД;
За лице на възраст над 70 години – 206.68 на сто от ГМД;
За лице на възраст над 65 години, живеещо само – 297.88 на сто от ГМД;
За лице на възраст над 75 години, живеещо само – 311.08 на сто от ГМД;
За лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто –
206.68 на сто от ГМД;
За лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 246.28 на сто
от ГМД;
За лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто – 297.88 на
сто от ГМД.
Гарантираният минимален доход не е променян от осем години и е замразен на
65 лв.
Освен на критериите за доход, правоимащите лица за енергийно подпомагане
трябва да отговарят и на други условия:
1. Обитаваното от тях жилище да е единствено и да не е по-голямо от
едностайно за едно лице; двустайно- за двучленно и тричленно семейство; тристайно
– за четиричленно семейство; четиристайно – за петчленно или по-голямо семейство;
една стая за всяко съжителстващо лице.
2. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на
капитала на търговско дружество.
3.Да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща
стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да
надхвърля 500 лв. с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация.
4. Да не притежават движима и недвижима собственост и/ или идеални части от
нея с изключение на случаите по обитаваното жилище, която може да бъде източник
на доходи, с изключение на вещите , които служат за обичайно потребление на лицето
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или семейството.
5.Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение
по издръжка и/или гледане, като това изискване не се прилага в случаите, когато поетите
задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна
възраст или хора с увреждания.
6. Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/
или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години.
7. Да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен,
вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните
5 години.
8.Безработните лица да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” наймалко 6 месеца преди подаване на молбата за социално подпомагане и да не са
отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване и
професионална квалификация, както и по програми и проекти финансирани със
средства от европейски и други международни фондове.
ІІ.Корпоративният данък се преотстъпва изцяло на юридически лица –
специализирани предприятия за трудоустроени лица (СПТЛ) и кооперации по
смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които към 31.12.
на съответната година са членове на национално представителни организации на
и за хора с увреждания, в т.ч. СИБ, в които най-малко 20 % от персонала са незрящи
и слабовиждащи хора или 30 % от общия брой на персонала са хора с увреден слух
или 50 % от общия брой на персонала са хора с други увреждания. Ако юридическото
лице не отговаря напълно на изискванията за брой на заетите трудоустроени лица,
корпоративният данък се преотстъпва пропорционарно на техния брой спрямо общата
численост на персонала. Преотстъпването е допустимо, когато този данък се ползва
изцяло от работодателя за интеграция на хората с увреждания или за поддържане
и разкриване на работни места за трудоустроени лица през следващите две години
след годината, в която се ползва преотстъпването. Планирането, разходването и
отчитането на средствата се извършва с наредби на национално представителните
организации на и за хора с увреждания, съгласувано с министъра на финансите (Виж
чл.178 от Закона за корпоративното подоходно облагане , ДВ. бр. 105 от 2006 г.).
За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в размер до 10
на сто от положителния финансов резултат, когато разходите за дарения са направени
в полза на....”СПТЛ и кооперации, вписани в регистъра по чл. 29 на ЗИХУ, както и в
полза на Агенцията за хора с увреждания (АХУ)..., юридически лица с нестопанска
цел, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и
общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата
по смисъла на Закона за меценатството......, хора с увреждания, както и за помощни
технически средства за тях...(Виж чл. 31, ал. 1 от ЗКПО, изм. ДВ бр.51 от 2011 г.).
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