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І. На 10 април, вторник, от 11.00 ч в Пресклуб на БТА национално представените
организации на и за хора с увреждания дадоха пресконференция, на която
представиха конкретните си искания и предложения, свързани с планираната
социална реформа, ден преди националния протест на 11 април от 11.00 ч пред
Министерски съвет и Президентството.
За заложените промени в Концепцията за реформиране на системата за експертиза
на работоспособността и в Наредбата за медицинска експертиза и за какво настояват
национално представените организации за да не се нарушат правата и качеството
на живот на хиляди българи с увреждания говориха организаторите на протеста.
Участие в пресконференцията взе и Председателя на СИБ Красимир Коцев. Изнесени
бяха и данни от онлайн проучване на КТ „Подкрепа“, сред членовете на национално
представителните организации. Данните сочат, че всеки четвърти човек с увреждане
у нас живее с доходи до 250 лева и под линията на бедност.
ІІ. Над 6500 хората с увреждания, организирани от 18 национално представителните
организации на и за хора с увреждания излязоха на национален протестен митинг на
11 април т.г. в 11 часа пред Министерския съвет. Протестът е за искане за справедлива
реформа, срещу предложените промени в модела за медицинската експертиза и ТЕЛК.
Протестът е подкрепян и от КТ "Подкрепа", от Сдружението на лекарите от ТЕЛКСофия. За исканията, включени в протестната нота от национално представителни
организации на и за хора с увреждания говориха Адриана Стоименова, Център за
психологически изследвания и заместник председател на Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет; Васил Долапчиев,
председател на Съюз на слепите в България; Красимир Коцев, председател на Съюз на
инвалидите в България; Веска Събева, председател на Асоциация на родители на деца
с епилепсия; Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа"; д-р Боряна Холевич,
Асоциация на лекарите ТЕЛК – София; Николай Нинов, председател на Съюза на
глухите в България и др.
Слово произнесе и Рудолфо Катани, член на УС на Европейски форум на хората с
увреждания и дългогодишен председател на Комисията за връзки с Европейския съюз
към борда на Европейския съюз на слепите. Той изрази подкрепа и солидарността на
хората с увреждания от цял свят, не само от Европа с исканията на протестиращите.
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Председателите на Регионалните организации на СИБ работиха усилено по
организацията, осигуряването и пътуването на участници от съюза за протестния
митинг. За отстояване на правата на хората с увреждания и за по-достоен живот от
СИБ участваха над 2000 членове от следните региони Бургас,Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,
Плевен, Пловдив, Разград ,Сливен, Смолян, София, София област, Стара Загора и
Хасково.
Следващите дни се проведоха срещи между национално представителните
организации на и за хората с увреждания с министерствата на здравеопазването
и на труда и социалната политика. Постигнат е консенсус по част от спорните
моменти, свързани с медицинската експертиза , страните се обединиха по въпросите
с преустановяването на злоупотребите в системата на ТЕЛК. Дискусиите по проекта
на наредба за медицинска експертиза продължават.

І. С решение № 223 от 12.04.2018 г- Министерският съвет признава сдружение
"Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3
години.
На същото заседание МС признава сдружение "Асоциация на родителите на деца с
увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания.
ІІ. Последните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ), гласувани в Народното събрание в края на 2016 г. и влезли в сила от
01.01.2018 г., променят реда за регистрация и отчетност на сдружения и фондации
на територията на България. Занапред, регистърните производства на тези
неправителствени организации (НПО-та) ще се водят единствено пред Агенция по
вписванията, а не в окръжния съд по седалище на юридическото лице и в регистър
БУЛСТАТ, както беше до този момент.
Сдруженията, които са юридически лица, членове на СИБ, и са регистрирани по
стария ред преди влизане в сила на промените в закона, запазват правоспособността
си като юридически лица и ще могат да продължат да извършва правни действия,
но задължително трябва да се пререгистрират в новия регистър при Агенция по
вписванията най-късно до 31.12.2020 г.
Процедурата по пререгистрация е опростена и за нея не се предвиждат никакви
държавни такси към този момент.
За пререгистрация на сдружението се попълва заявление по образец (образците
са различни в зависимост от вида организация), към което се прилага:
1. Заверено копие на устава или учредителния акт на сдружението.
Заявлението може да бъде подадено лично в Агенция по вписванията, по
електронен път или от адвокат с изрично пълномощно.
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Пререгистрацията представлява вписване на НПО в Търговския регистър, чието
име от тук нататък се променя на Търговски регистър и Регистър на юридическите
лица с нестопанска цел.
След получаване на заявлението, Агенция по вписванията ще изиска служебно
актуалното състояние на вашата организация от съда по регистрацията и след това
ще я впише в регистъра. Това институциите ще свършат помежду си, без да изискват
нещо повече от вас.
След като пререгистрацията бъде завършена, организацията ви ще бъде
вписана в регистъра при Агенция по вписванията и също ще запази своя 9-цифрен
идентификационен код от регистър БУЛСТАТ, но с уточнението, че от тук нататък
той вече ще се нарича ЕИК (единен идентификационен код).

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Над 100 социални предприятия от България, Италия, Испания, Франция, Англия,
Гърция и Турция представиха продуктите и услугите си по време на седмото издание
на Европейския форум за социални предприятия от 16 до 18 април т.г. в зала ЕФЕ
на хотел „Маринела“ в София.
Фирмите от сектора на социалната икономика предоставят възможност на
хората в неравностойно положение да намерят заетост и достойно заплащане за
своя труд. Дейностите, извършвани от социалните предприятия са в разнообразни
икономически дейности. Основната част от изложителите бяха от текстилната,
хранително-вкусовата и преработваща промишленост, козметиката.
Част от предприятията са специализирани в предоставянето на социални,
образователни и здравни грижи и услуги. Форумът представи и социални предприятия,
чрез които се повишават уменията на дългосрочно безработни, хора с увреждания,
икономически неактивни младежи, както и предприятия, възникнали в резултат
от повишените умения на целевите групи. На 17 и 18 април панаирът бе отворен за
посещение от граждани.
ІІ. НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г.
От 23 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и
рехабилитация за 2018 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета
на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. са предвидени 20 103 061
лв. Очаква се около 47 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и
рехабилитация през тази година.
Програмата за едно лице 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 до четири основни диагностични и терапевтични
процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49
заведения, изпълнители на програмата.
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Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо
заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях
трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни
календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.
Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият 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.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на
дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда
профилактика и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю
“Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

Съобщения
І. ОО на СИБ Разград има удоволствието да ви покани за участие в Трети
фестивал на хора с увреждания „Един ден в Лудогорието”.
Фестивалът ще се проведе на 02 юни /събота/ 2018 г. от 10,00 ч на Ронда в Градския
парк на Разград. Мероприятието няма конкурсен характер. Времето за участие ще
бъде в рамките на 10-15 минути. Заявяване за участие до 10 май 2018 г. с поименен
списък, подпис и печат на организацията на адрес: 7200 гр. Разград, ул. „Хан Кубрат” №1; ел. поща: sib_razgrad@abv.bg
Лица за контакти: Иванка Петкова - 0898626449 и Милка Драгнева - 0879436920
ІІ. РО на СИБ - Плевен, община Кнежа, кметството на с. Бреница, НЧ "Народно
съзнание 1898 г." и дружеството на СИБ в с. Бреница канят желаещите за участие в
многожанровия фестивал в с. Бреница на 17 май 2018 г. - Спасовден.
Заявки се приемат до 7 май на тел. 0886 374 137 - Михал Кончарски
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