СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,
Вече сме в делниците на 2019 година, за която си пожелахме здраве,
благоденствие, успешна работа, сплотеност в семействата, мирни дни
за народа ни, повече отговорност от управляващите, още по-светли
европейски перспективи...Такива пожелания се изричат винаги в навечерието или в началото на всяка Нова година, макар и равносметките в края на всяка стара година невинаги да са оптимистични. Затова нека да бъдем
реалисти и да кажем: 2018 година беше за нас, хората с увреждания, за нашите партньори напрегната, наситена с протести, с много, много работа по предлаганите от
правителството законопроекти, с успехи и неуспехи, но всичко това ни направи още
по-сплотени и силни. Нека точно с тази стъпка да крачим и да преодоляваме трудностите и през 2019 година!
А за нас, многохилядната, най-голямата организация на хора с увреждания в България, 2019-та ще е година на равносметка и проверка. Защото вече пристъпихме в пределите на един достолепен юбилей - 30-годишен. И предстои да се отчетем и пред
европейските си партньори, и пред самите себе си дали защитаваме пълноценно правата на хората с увреждания, дали постигаме интеграция на тези граждани, дали сме
истински партньор и коректив на местната и държавната власт...Нашите структури
трябва да се мобилизират и да се включат активно и в предизборните прояви на местната власт, за да посочат слабостите на досегашните кметове и да предупредят бъдещите относно най-ощетените досега, най-онеправданите български граждани – хора
с увреждания и пенсионери.
Аз съм убеден, че 2019-та година ще бъде богата на идеи, наситена с много посериозни, разнообразни и успешни дела, защото във всяко дружество, във всяка общинска организация има вече натрупан опит. Разбира се, пак ще имаме фестивали,
пътешествия, чествания на всички национални, традиционни и лични празници –
нека всички те да носят посвещение за нашата 30-годишна история, нека в тях да
проличи мъдростта и стабилността на доброволните сътрудници, на чиито рамене
твърдо и непоклатимо ще расте и успява Съюзът на инвалидите в България.
На тези рамене, на тези наши доброволни сътрудници – ПОКЛОН!
Още веднъж пожелавам на всички хора, които приемат с гордост принадлежността си към Съюза на инвалидите в България здраве, успехи, дълголетие, щастливи семейства, много повече вълнуващи и красиви събития!
					Красимир Коцев - председател на СИБ и на НСХУБ
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НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
В ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г. са обнародвани Закон за хората с увреждания
(ЗХУ) и Закон за личната помощ. За месечната финансова подкрепа съгласно ЗХУ
информация беше поместена в Информационния бюлетин от м. октомври и декември
2018 г. За ваше улеснение публикуваме сравнение между Закона за интеграция на
хората с увреждания и новия Закон за хората с увреждания в областта на финансовата
подкрепа на хората с трайни увреждания.
Отменен ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Отм. от 01.01.2019 г.
Социално-икономическа защита
Хората с трайни увреждания имат
право на финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, установени в оценката за ползване
на:
1. социални услуги;
2. услуги за социална и медицинска
рехабилитация;
3. услуги за участие в трудова заетост
и професионална квалификация;
4. услуги за достъп до образование и
обучение;
5. услуги за осигуряване на достъпна
среда.
Хората с трайни увреждания над
18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция
след индивидуална социална оценка на
потребностите и възможностите им,
определени според степента на намалена
работоспособност или вида и степента
на увреждането.
Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на
целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно
средство;
3. преустройство на жилище;

ЗАКОН за хората с увреждания
Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила
от 1.01.2019 г.
Финансова подкрепа
Хората
с
трайни
увреждания
съгласно индивидуалната оценка на
потребностите им имат право на:
1. финансова подкрепа за покупка на
лично моторно превозно средство;
2.
финансова
подкрепа
за
приспособяване на жилище;
3.
финансова
подкрепа
за
балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги;
4. финансова подкрепа наем на
общинско жилище;
5. месечна финансова подкрепа.
(3) Хората с увреждания имат
право да ползват социални услуги,
лична помощ или друг вид подкрепа
съгласно потребностите, определени в
индивидуалната им оценка по чл. 20, при
условия и по ред, определени със закон.
Целевите помощи се предоставят за:
1. осигуряване на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за
качество;
2. покупка на лично моторно превозно
средство;
3. приспособяване на жилище;
4. балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
5. наем на общинско жилище


4. придружители на лица с увредено
зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства,
интерпретатори-придружители на лица
със слепо-глухота и преводачи на лица с
увреден слух.

ДОБАВКИ И ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ
1. Хората с увреждания имат право на
целева помощ за покупка и ремонт на
помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия,
посочени в списъците от Закона за
интеграция на хората с увреждания.
2. Хората с трайни увреждания,
чието придвижване е затруднено, имат
право на целева помощ за покупка и/
или приспособяване на лично моторно
превозно средство в размер 1200 лв.,
ако средномесечният доход на член от
семейството за последните 12 месеца
е равен или по-нисък от трикратния
размер на гарантирания минимален
доход. Хората с трайни увреждания
получават целевата помощ, ако отговарят
и на следните допълнителни условия:
а) да имат определена от ТЕЛК/
НЕЛК над 90 на сто трайно намалена
работоспособност или вид и степен на
увреждане; б) да са работещи или учащи
се; в) да не са ползвали финансови
облекчения за внос на лично моторно
превозно средство.
3. Хората с трайни увреждания
с над 90 на сто трайно намалена
работоспособност/вид и степен на
увреждане и децата с определени
вид и степен на увреждане, които се
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Съгласно ЗХУ няма да се предоставя
целева помощ за придружители на
трудноподвижни лица; на лица с увредено зрение; с интелектуални затруднения и с психически разстройства; интерпретатори-придружители на лица
със слепо-глухота и преводачи на лица
с увреден слух. Това означава, че СИБ
няма да предоставя целева помощ за
трудноподвижни лица над 90 % ТНР с
чужда помощ (отпада помощта по стария чл. 53 от ППЗИХУ).
ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ
1. Хората с увреждания с установена
потребност от помощни средства,
приспособления,
съоръжения
и
медицински изделия, посочени в
списъците, получават целева помощ за
изработване, покупка и/или ремонт с
изключение на медицинските изделия,
които се заплащат напълно или частично
от Националната здравноосигурителна
каса.
2. Хората с трайни увреждания,
чието придвижване е затруднено, имат
право на целева помощ за покупка на
лично моторно превозно средство до
четирикратния размер от линията на
бедност за съответната година (ЛБ) т.е 4
х 348 лв = 1392 лв, ако средномесечният
доход на член от семейството за
последните 12 месеца е равен или понисък от ЛБ (за 2019 г. – 348 лв). Те трябва
да отговарят и на следните допълнителни
условия: а) имат определена от ТЕЛК
(НЕЛК) над 90 на сто вид и степен
на увреждане или трайно намалена
работоспособност, и б) са работещи или
учащи.
3. Хората с над 90 на сто степен на
трайно нам. работоспособност или вид и
степен на увреждане и децата с определени
вид и степен на увреждане, които се
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придвижват с инвалидна количка, имат
право на еднократна целева помощ в
размер до 600 лв. за преустройство на
жилище, ако средномесечният доход
на член от семейството за последните
12 месеца е равен или по-нисък от
двукратния размер на гарантирания
минимален доход.
4. Добавката за балнеолечение и
рехабилитационни услуги се предоставя
веднъж годишно на лицата с трайни
увреждания над 18-годишна възраст с
над 90 на сто намалена работоспособност
и военноинвалидите при наличие на
медицинско предписание от лекар
специалист. Право на такава добавка
имат и придружителите на лицата
с определена чужда помощ, когато
придружават правоимащия при същите
условия и размер. Добавката е в размер
до трикратния размер на гарантирания
минимален доход, но не повече от
действително
направения
разход
съгласно представените документи.
5. Месечна добавка за наем за
общинско жилище, се предоставя
на лицата с трайни увреждания над
18-годишна възраст с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност ако са
самотни и договорът за наем е сключен
с тях.
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придвижват с инвалидна количка, имат
право на целева помощ до двукратния
размер от ЛБ за съответната година за
преустройство на жилище т.е 2х 348 лв
= 696 лв., ако средномесечният доход на
член от семейството за последните 12
месеца е равен или по-нисък от ЛБ (за
2019 г. – 348 лв).
4. Хората с над 90 на сто нам.
работоспособност, децата с трайни
увреждания и военноинвалидите имат
право на целева помощ, която се предоставя веднъж годишно при наличие
на медицинско предписание от лекар
специалист за необходимостта от
провеждане на балнеолечение и/или
рехабилитационни услуги, съобразно
конкретните им нужди. Помощта е в
размер до 80 на сто от ЛБ (0,80 х 348 =
278,40 лв), но не повече от действително
направения разход съгласно представените документи. Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на
помощта за покриване на разходите за
един придружител при същите условия
и размер.
5. Право на целева помощ наем на
общинско жилище имат хора с трайни
увреждания, ако са самотни или са
самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен
с тях, както и ако са поставени под
пълно запрещение и договорите за
наем са сключени с техните законни
представители. Помощта е в размер на
нормативно определения наем по реда
на Закона за общинската собственост
и се превежда от дирекции "СП" след
представяне на разходооправдателен
документ от съответната община.
град София - 1000,
ул. "Христо Белчев" № 8, ет. 3;
тел. 02/981 56 38

