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І. На 12 декември 2019 г. в София, хотел “Рамада” се проведе събрание
с ръководни активисти на СИБ за отбелязване на 30-та годишнина от учредяването
на Съюза на инвалидите в България.
Във встъпителното слово председателят на СИБ – г-н Красимир Коцев заяви:
"Уважаеми дами и господа, скъпи гости и колеги,
Благодарим ви, че днес сме заедно, за да отбележим 30 годишнината от създаването
на Съюза на инвалидите в България. С присъствието си вие засвидетелствате
отношение и уважение към най-голямата организация на хората с увреждания у
нас.
Скъпи приятели – членове на СИБ, доброволни сътрудници, симпатизанти,
Днес вие донесохте в тази зала по частица от духа и настроението на стотиците
клубове, дружества, клубове по интереси, общински и регионални организации
от цялата страна. Донесохте заряда от прекрасните инициативи, които проведохте
в чест на годишнината. Донесохте силата, надеждата и вярата във възможностите
на нашия съюз , който вече трийсет години градим, утвърждаваме и обичаме.
Трийсет години е младежка възраст. И нашият съюз е млад. Той се роди в зората
на демократичните промени в България – Учредителният конгрес бе проведен
на 14 и 15 декември 1989 година. Днес благодарим на тях, първите, поставили
началото на нашата организация. ...........".
Председателят на СИБ очерта 30-годишния път на Съюза на инвалидите в България,
благодари за доброто партньорство на местните власти, на различните министерства,
на Агенцията за хора с увреждания, на синдикатите, БТПП и сродните организации на
и за хора с увреждания и набеляза предстоящите задачи на съюза и другите национално
представителни организации на и за хора с увреждания за защита правата на хората
с увреждания. Целта е да не се допусне отнемане на права, които вече са завоювани.
Г-н Красимир Коцев благодари на "всички вас, скъпи приятели – членове на
Управителния съвет, на Общото събрание на СИБ, на Централното управление,
на всички координатори, председатели на Общински и Регионални организации,
председатели на клубове и дружества, на хилядите доброволци – всички вие,
които не жалите време и енергия и се потапяте ежедневно в проблемите на хората
с увреждания в трудни и весели моменти, в празници и делници, на всички наши
членове, техните семейства, на всички наши симпатизанти и приятели!"
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Участниците бяха приветствани от г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на
Република България, г-жа Марияна Николова – зам. министър-председател по
икономическата и демографската политика, г-жа Деница Сачева – министър на труда
и социалната политика, г-н Пламен Димитров –президент на КНСБ, г-н Минчо
Коралски - изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, г-жа Албена
Атанасова – зам. кмет на София, , г-жа Веска Събева - зам. председател на НСХУ към
МС и председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия и други гости. В
направените изказвания гостите подчертаха значимостта и приноса на организацията
за развитието на националните политики в сътрудничество с другите национално
представителни организации и необходимостта от партньорство и подкрепа за хората
с увреждания от всички държавни, местни и др. институции.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Социални параметри през 2020 г.:
- минималната месечна работна заплата става 610 лв., а часовата работна заплата при пълен работен ден и петдневна работна седмица – 3,66 лв.
- социална пенсия за старост – 132,74 лв.;
- линия на бедност - 363лв;
- увеличение на пенсиите от 01.07.2020 г. е с 6,7%.
- парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 380 лв;
- месечна добавка за деца при доход на член от семейството до 410 лв.:
за 1 дете – 40 лв.; за 2 деца – 90 лв.; за 3 деца – 135 лв; за четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
При средномесечен доход на член от семейството от 410,01 лв. до 510 лв включително месечната добавка за деца е в размер 80 на сто от пълния размер на помощта.
- месечна помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв.
- еднократна помощ при раждане на живо дете е, както следва: 1. за първо дете
– 250 лв.; 2. за второ дете – 600 лв.; 3. за трето дете – 300 лв.; 4. за четвърто и всяко
следващо дете – 200 лв.
- допълнителна еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания
50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст е 100 лв.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по чл. 8д, ал. 1
от Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане (ВСУ) или
степен на трайно намалена работоспособност (СТНР) - 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
Тази помощ се предоставя на родители (осиновители), когато отглеждат деца с
трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, независимо от доходите на семейството,
при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане
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извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
Тази помощ се предоставя на семействата на роднини или близки и приемните семейства, независимо от доходите им, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 115 лв
Пенсиониране за стаж и възраст:
- жени – възраст 61 г. и 6 м.; стаж – 35 г. и 10 м;
- мъже – възраст 64 г. и 3 м. ; стаж – 38 г. и 10 м.
II. Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на ДОО:
Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица:
- минимален месечен размер - 610 лв.;
- максимален месечен размер – 3000 лв;
Размери на месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;
Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст:
от 1.01.2020 до 30.06.2020 – 219,43 лв.;
от 01.07.2020 до 31.12.2020 – 250 лв.
Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;
Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – 9 лв;
ІІІ. В ДВ, бр. 99, от 17.12.2019 г. е публикувана Наредба за изменениe и допълнение
на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ
С промените се оптимизират процедурите за асистентска подкрепа и се
синхронизират с принципите и изискванията на действащото трудово и осигурително
законодателство в България.
Също така се уреждат случаите, при които се дава възможност ползвателите на
лична помощ да заявят желанието си за ползване на по-малко часове подкрепа от тези,
които са им определени чрез оценка на индивидуалните им потребности. Подобни
хипотези са налице, когато ползвателят не желае да бъде обгрижван от предложен
външен асистент или при липса на възможност за оказване на асистентска подкрепа
за обезпечаване на пълния брой часове за лична помощ, като и поради други лични и/
или семейни причини, възпрепятстващи прилагането на механизма в цялост.
Допълнена е и разпоредба за предоставяне на възможност на ползвателя да посочи
асистент-заместник, който да изпълнява функциите на асистента, предоставящ
личната помощ по сключения трудов договор, в случаите на негово отсъствие. По този
начин се гарантира непрекъсваемост на процеса по оказване на нужната подкрепа.
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С промените в наредбата се въвеждат правните основания за сключване на
трудовите договори между доставчика на лична помощ и асистента, в зависимост от
определения брой часове за лична помощ, при спазване на разпоредбите на Кодекса
на труда. Уредена е също продължителността на работния ден на асистента, начинът
за формиране на трудовото му възнаграждение, както и последващото отчитане и
превеждане на бюджетни средства от отговорните институции. Това ще позволи
действително и законосъобразно изпълнение на трудовите договори и ще гарантира
социално-осигурителните права на асистентите, съгласно действащите нормативни
изисквания и принципи.
ІV. От януари 2020 г. започва приемът на заявления за безплатни електронни
винетки за хората с трайни увреждания в дирекции "Социално подпомагане".
Право на безплатна едногодишна е-винетка имат лица с над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане, както и семейства, които отглеждат
деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
Лицата се освобождават от заплащане на една годишна винетна такса при ползване
на платената пътна мрежа за един лек автомобил - тяхна собственост или съпружеска
имуществена общност. Правото е за един автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.
см и мощност до 160 к.с. Годишната електронна винетка е с валидност за срок една
година, считано от датата на издаването и.
Проверка за срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за
социално подпомагане, може да бъде направена на сайта на АПИ api.bg и на сайта
bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.
От Националното тол управление препоръчват заявленията за подновяването на
безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността
им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с
писмо или по електронен път с електронен подпис.
Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за
социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна
инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.
При прехвърляне на собствеността на автомобила, смяна на регистрационните
табели или бракуване на колата, например, безплатната е-винетка не следва превозното
средство.
В този случай правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за
да може да получи нова безплатна винетка до изтичането на валидността на първата.
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