СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”

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

април 2021 г..

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. На онлайн заседание от 26.03.2021 г. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СИБ РЕШИ:
Във връзка с подготовката и провеждането на IX-я Конгрес на СИБ да се сформират
комисии (работни групи), както следва:
I. Комисия А за изготвяне на (обобщен) Отчет за дейността на Съюза на инвалидите
в България през мандатния период(извършеното по цялостната дейност за времето
от 2016 г. - 2021 г., в т.ч. и по приетите на VIII-я Конгрес на СИБ Насоки);
Състав на комисия А:
Председател: Красимир Петков Коцев - Председател на СИБ;
Членове:		
Кирил Иванов Анов - председател на РO-Пазарджик;
			
Анета Тонова Диловска - експерт в СИБ;
			
Валентина Василева Дайкова - експерт в СИБ.
			
Наташа Петкова-Златева - гл.счетоводител в СИБ.
			
Стоян Кирилов Манолов- от Н-е „ОМКД”при ЦУ на СИБ
			
Камелия Вескова Петкова - председател на РО - Враца.
II. Комисия Б за изменение и допълнение на Устава на СИБ;
Състав на комисия Б:
Председател: Красимир Петков Коцев - Председател на СИБ;
Членове:		
Георги Димитров Георгиев -председател на ЦКРК
			
Любен Иванов Лаков - председател на РО - София област;
			
Радослав Христов Няголов - председател на РО -Разград и Русе;
			
Йотка Андреева Вълева - председател на РО-ВеликоТърново;
			
Шенай Юсеинова Бекир - председател на РО - Кърджали
			и координатор;
			
Валентина Асенова Борисова-председател на РО-Ст. Загора
III. Комисия В за изготвяне проект на Насоки за дейността на СИБ до 2026 г. (за
работата на организацията през следващия 5-годишен мандат);
Състав на комисия В:
Председател: Смилянка Йорданова Запрянова-председател на РО-Пловдив
			
и координатор;
Членове:		
Иванка Иванова Казакова - председател на РО - Шумен;
			
Румяна Благоева Гълъбова-координатор за Благоевградски
			
регион на СИБ;
			
Кристина Георгиева Кулева- председател на РО - Габрово
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и координатор;
		
Росана Александрова-Чакърова - експерт в СИБ.
IV. Комисия Г за организационно-техническата подготовка и провеждането на
IX-я Конгрес на СИБ
V. Комисия Д за връзка с обществеността и медиите, и за отпечатване и изпращане
на материалите за IX-я Конкрес на СИБ.
Съставите на комисиите Г и Д, и техните председатели да се предложат за
утвърждаване от УС на СИБ не по-късно от 30.07.2021 г.
В срок до 30.07.2021 г. комисиите А, Б и В да проведат отделни заседания за приемане
I-ви вариант на техните материали за IX-я Конгрес на СИБ.
II-ри вариант на конгресните материали комисиите да изготвят и представят в УС
на СИБ за обсъждане до 01.09.2021 г.
За окончателното приемане материалите за IX-я Конгрес на СИБ, изслушване
информация за хода на организационно-техническата подготовка за Конгреса и
утвърждаване на финансовия план за очакваните разходи по провеждането, УС на
СИБ да проведе заседание не по-късно от 15.09.2021 г.
Препоръчително е Отчетът за дейността на ЦКРК на СИБ през мандатния период
да се изготви по ред, определен от ЦКРК и съобразен със сроковете, определени от УС
на СИБ за другите конгресни документи.
						
Отг.: Председателят на ЦКРК на СИБ
НА ЗАСЕДАНИЕТО УС НА СИБ ОПРЕДЕЛИ НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
за избора на 1 (един) делегат от регионална организация на СИБ за IX-я Конгрес на
СИБ през 2021 г., както следва:
- На всеки 500+/-250 съюзни членове(към 31.12.2020 г.) Регионалните конференции
на СИБ избират 1(един) делегат за IX-я Конгрес на СИБ, не по-малко от 1 (един)
делегат от една регионална организация и без горна граница на избраните делегати
при достатъчен брой съюзни членове.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Публикуваме ОБРЪЩЕНИЕ от национално представителните организации на и за
хората с увреждания към бъдещите депутати от 45-то Народно събрание
"Уважаеми госпожи и господа,
Ние, 21 национално представителни организации на и за хора с увреждания,
членове на Националния съвет за хората с увреждания (НСХУ), представляващи
повече от 180 000 граждани със специфични възможности с тревога констатирахме ,
че в хода на предизборната кампания темата за живота и проблемите на хората с
увреждания отсъства.
След дълго продължилото безполезно преекспониране на темата, точно сега, когато
вие представяте своите визии и програми, тази тема се забравя. А тя включва широк
кръг от проблеми, съпътстващи нелекия живот на над 1 млн. граждани на България
населението - Ваши заинтересовани гласоподаватели.
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Ние настояваме:
- всяка партия и всеки кандидат да декларира своята съпричастност и визия за
бъдещето на тези наши сънародници.
ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ И НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ
ПРОБЛЕМА ЗА РЕШАВАНЕ В СПЕШЕН ПОРЯДЪК:
1. Най-често засегнатите хора от SAR COV2, са хората с увреждане. Процедурите
за достъп до лечебно заведение и скъпо струващи изследвания са ограничени до
толкова, че почти отсъстват. Сред тези хора има и самотно живеещи или с един
придружител, който не може да изпълнява своите задължения и да помага на човека
с увреждане, ако и той самия се зарази. Отсъства и организирана и достъпна
последваща профилактика след преболедуване на вируса. С безкрайно малкият си
финансов ресурс, хората с увреждане заплащат всички свой изследвания, отсъства
система за предоставяне на медикаменти извън списъка на НЗОК. Предлагаме
премахване на ДДС върху лекарствата и медицинските изделия.
2. Достоен живот за семействата грижещи се за деца с увреждане в т.ч. възможност
за пенсиониране на родителите/осиновители и др. полагали грижи за болно дете
всеотдайно.
3. Създаване на нормативни условия и практическо приложение на нови
съвременни, на реална подкрепа за личностно развитие и социално включване, чрез
приобщаващо образование и приобщаваща заетост в интегрирана обичайна среда
4. Адекватно развитие на социалната подкрепа за лицата и семействата в това
число социалните услуги, за ефективна закрила и осигуряване на достоен живот и
равнопоставеност.
5. Въвеждане на нови форми за профилактика и ранна детска интервенция
6. Незабавна и радикална промяна на системата на ТЕЛК и въвеждане на ред,
подкрепящ, а не дискриминиращ хората
7. Осъвременяване на медицинските изделия за хората с увреждане
Настояваме за отговорен подход, в партньорство, да решаваме тази малка част от
проблемите на хората с увреждания, заедно!
Нашите очаквания към всяка партия и кандидат са, че от планове, стратегии и
декларации ще се премине към реално изпълнение и ще продължи диалога с
организациите представляващи хората с увреждане.
Най-важно е в живота на всеки човек е неговото достойнство! Да съхраним и това
на хората с увреждане, като осигурим необходимите условия за успешно преодоляване
на бариерите съпътстващи техния живот."
С уважение,
Национално представителни организации на и за хора с увреждания, членове на
Националния съвет за хората с увреждания, в т.ч. и СИБ

I. От 2 април т.г. ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2021 г. За нейната финансова реализация
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в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г. са
предвидени 22 103 061 лв.
Очаква се около 44 000 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 22 юридически лица за общо 52
заведения, изпълнители на програмата.
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.
ПРАВОИМАЩИ СА И ЛИЦАТА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЛИЧНА ПЕНСИЯ ЗА
ИНВАЛИДНОСТ. 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.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на
дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда
профилактика и рехабилитация, може да намерите в меню „Обезщетения”, подменю
“Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на Националния
осигурителен институт.
II. Правителството прие НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ
УСЛУГИ. Приемането на наредбата е регламентирано в Закона за социалните услуги,
който за първи път въведе планиране на национално ниво на социалните услуги,
финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на
социалните услуги. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна
мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план.
Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основанието за
определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да
се осигури финансиране от държавния бюджет.
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