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Национален център за обучение, квалификация,
информация и консултации за хора с увреждания
година XXX

септември 2020 г..

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Заседанието на ОБЩОТО (ДЕЛЕГАТСКО) СЪБРАНИЕ НА СИБ, ПРОВЕДЕНО
НА 02 – 03. 09. 2020 г. В ЗАЛАТА НА ХОТЕЛ “ЖЕРАВНА”, ГР. БАНКЯ ОБСЪДИ
И ПРИЕ “Доклад за работата на Управителния съвет на СИБ и за съществените
дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на
организацията Съюз на инвалидите в България и постигнатите резултати за периода
от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; “Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ за 2019 г.”; “Отчет
за изпълнението на бюджета на СИБ за 2019 г.”; “Бюджет на СИБ за 2020 г.”
Извън обявения дневен ред, членовете на Общото събрание на СИБ обсъдиха
актуални въпроси, свързани с защита правата на хората с увреждания.
На 02.09.2020 г. на заседание УС НА СИБ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
"Поради продължаващата епидемична обстановка в страната, с което се затруднява
и забавя плащането на годишен членски внос от индивидуалните членове на СИБ за
2020 г., УС НА СИБ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54 ОТ УСТАВА НА СИБ, УДЪЛЖАВА
СРОКА НА ПЛАЩАНЕТО НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА 2020 г. ДО 30.06.2021 г. “.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ДА ОБЖАЛВА
РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, А НЕ ПРЕД
НАСТОЯЩОТО ПО-ВИСОКО НИВО – НАЦИОНАЛНАТА ЕКСПЕРТНА
ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ(НЕЛК), ПРЕДЛАГАТ ДЕПУТАТИ ОТ „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ". Те са внесли поправки в Кодекса за социално осигуряване.
Медицинските комисии към НОИ, които разглеждат решенията на ТЕЛК при
кандидатстване за пенсия, да имат повече възможности да ревизират случаи, както и
да обжалват експертизи пред административен съд, пише в поправките. За целта
НОИ ще сключва договори с лечебни заведения за допълнителни контролни
изследвания и прегледи, които да се назначават от експертите на института. Така ще
се определя по-прецизно степента на трайно намалена работоспособност и комисиите
към НОИ ще могат да вземат по-обективни решения, мотивират се депутатите.
Медицинските комисии и сега имат право да връщат решения на ТЕЛК при
съмнение за необективна оценка. От „Обединени патриоти" искат обаче НОИ да може
да обжалва решенията на ТЕЛК пред съответния административен съд, а не пред
НЕЛК. Това ще намали натоварването на НЕЛК и ще доведе до по-бързо стигане до
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крайното решение за човека с увреждания, смятат народните представители. Само
Министерството на труда и социалната политика подкрепя предложението на
„Обединени патриоти“ ТЕЛК-решенията да се обжалват от НОИ пред
административните съдилища, както и осигурителния институт да изисква
допълнителни прегледи и изследвания при съмнения за злоупотреби.
В рамките на обсъжданията в Тристранния съвет, бизнес и синдикати се въздържаха.
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ, С АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА СИБ, ПОДГОТВИХА И
ИЗПРАТИХА СТАНОВИЩЕ, КОЕТО ПУБЛИКУВАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:
				"До
Г-жа Цвета Караянчева
Председател на Народното Събрание
До
				
Д-р Хасан Адемов
				
Председател на Комисия по труда,
				
социалната и демографската политика
				 До
				
Д-р Даниела Дариткова – Проданова
				
Председател на Комисията по здравеопазването
СТАНОВИЩЕ
Относно: представения Законопроект за допълнение на Кодекса за социалното
осигуряване, мотиви и оценка на въздействието от ПГ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
Уважаема г-жо Караянчева,
Национално представителните организации на и за хората с увреждания сме
категорично против така предложената промяна.
Мотивите, с които започва това предложения не отговарят на реалността в момента
на оценката на вид и степен на увреждане и намалена работоспособност. Предложенията
няма да подобрят достъпа до комисиите, а ще доведат до забавяне до получаване на
крайното решение на комисията. Ние считаме, че това е свързано единствено с
отнемане на права и намаляване броя на пенсиите, които се отпускат.
Няколко основни проблема в мотивите, които не са ясни и не са точни:
1. Броят на инвалидните пенсии всяка година намаляват с по 7-8 хил. човека. В
анализа не са включени последните години, които са известни и качени на страницата
на НОИ.
2. С предложението се предлага назначаването на още 50 нови специалиста и се
предвиждат 700 хил. лева допълнителни средства. Ако към тези средства се прибавят
заплати, класове за прослужено време и осигуровките от страна на работодателя
НОИ, разходите нарастват до 3,5 млн. лева . Тук не са включени скъпите изследвания
по обжалването, разходите за съда и загубени дела и.т.н.
3. Вносителите твърдят, че всяка година се обжалват 10 % от всички Решения,
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което е около 15 000 (във връзка с точка едно през 2019 и настоящата година са и помалко). В мотивите никъде не се посочва на колко от тези хиляди е ревизирано
решението от ТЕЛК! От опита , които имаме той е не повече от 2-3 %, което е много не
значителна част, за да говорим за спестяване на средства. Но дори да приемем, че 50%
от тях са с невярно съдържание, разходите, които НОИ ще направи са многократно
по-големи от икономиите, които се счита, че биха се получили.
4. На всички нас ни е известно, че НОИ се намира в непрекъснат дефицит на
средства и така ще продължи до 2055 год. по оценката на тримата чуждестранни
актюери, които са изготвили тази прогноза.
Всички тези наши съображения са в подкрепа на това, че е излишно да се предлага
тази промяна, която е насочена срещу хората с увреждания."
			
От името на Национално представителните организации
			
на и за хората с увреждания, членове на НСХУ към МС
			
II. ХОРАТА С ДОХОД ПОД ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ НЯМА ДА ПЛАЩАТ
ПЪЛНА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КАТО СТАРЧЕСКИ
ДОМ ИЛИ ДОМ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ГЛАСИ ПРОЕКТ НА МТСП НА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.
Отстъпка има и за още редица групи, включително за хора, дарили имот за социални
услуги.
Според самия закон, финансирането по който ще започне от 2022 година, таксите
за ползване на различните социални услуги ще се формират по нов начин. В момента
за грижи в старчески дом, защитено жилище, дневен център и т.н. таксата се определя
като фиксиран процент от дохода, обикновено пенсията на човека, и варира от 80% в
резидентната грижа до 5 на сто за центрове за социална рехабилитация. Тепърва
таксата ще е процент от стандарта за съответната делегирана дейност, определен и
плащан от държавата, тоест ще е еднаква за всички.
От плащане са освободени децата, младежите от 18 до 21 години от домове и хората
без доходи. Не плащат и хора, които получават услуги като подкрепа за формиране на
родителски умения, превенция на изоставянето на деца, при спешно осигуряване на
подкрепа в случай на кризисна ситуация, пострадали от домашно насилие, жертви на
трафик, за подслон на бездомни, за обучение на кандидати за осиновители и приемни
семейства. Намалена такса пък се полага на хора, дарили имот в полза на държавата
или общината за развитие на социални услуги, на тези с месечен доход под линията на
бедност, която за догодина е 369 лева, или ако таксата е по-висока от дохода на човека.
Отстъпка има и за услуги като консултации, терапия и рехабилитация, за обучение за
придобиване на умения, включително трудови.
За пръв път хората ще получават нужната им социална услуга след индивидуална
оценка за нуждите, въз основа на която ще се прави и индивидуален план за подкрепа.
Те ще се подготвят от доставчика на услугата – дом, център, при консултации. В плана
за подкрепа се описват целите, които трябва да се постигнат за удовлетворяване на
потребностите на човека, конкретните дейности за целта, както и кой ги изпълнява,
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препоръки как биха могли да се включат близките, мерки за извеждане, ако човекът е
в дом, резултатите, които се очаква да се постигнат, както и в какъв срок. До 30 дни
преди да изтече срокът, в който получателят ползва социалната услуга, се прави и
оценка на това доколко са постигнати резултатите от индивидуалния план.
Промените засягат доста широк кръг хора.
Потребители на социални услуги по данни на АСП към средата на тази година са 35
996 души. Частните доставчици на социални услуги пък са 964 за 1924 социални
услуги, отделно има и общински центрове. Хората, които работят в тази сфера са
приблизително 16 000 души, изчислили са експертите. Промените ще засегнат и
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги,
отчитат още от МТСП.

I. ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК И НЕЛК, ЧИИТО СРОК ИЗТИЧА ПО
ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ
ДЕЙСТВИЕТО СИ ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД НЕЙНОТО ИЗТИЧАНЕ, съобщават от
Министерството на здравеопазването. В момента извънредна епидемична обстановка
в страната е обявена до 30 ноември, включително.
Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по
време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до края на
месец февруари.Това е посочено в Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.,
и за преодоляване на последиците. По този начин гражданите ще разполагат с
достатъчно време за явяване пред ТЕЛК. От здравното министерство припомнят, че
ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място.
Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията
на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само по
медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато
това е приложимо).
На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че
ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за
преглед пред комисиите.
В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и
консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено,
с известия за доставка на писмото.
По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се
избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението
на коронавирусната инфекция.
Редактор: инж. Анета Диловска
Технически сътрудник: Петя Иванова
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