РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л:
ИВО ИВАНОВ
И.Д. Областен управител
Съгласно Заповед № РД- 171/ 02.12.2002г

ПРОТОКОЛ
От проведено редовно (онлайн) заседание на
Областният съвет за правата на хората с увреждания област Перник

Днес 10.12.2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в Заседателна зала „Струма” се проведе
редовно (онлайн) заседание на Областния съвет за правата на хората с увреждания
област Перник чрез онлайн платформата за видеоконферентни разговори - “Cisko

webex”.
В онлайн заседанието взеха участие:
1. Иво Иванов – и.д. Областен управител (Съгласно Заповед № РД - 171/ 02.12.2002г);
2. Изабела Борисова – директор дирекция АКРРДС;
3. Михаела Асенова – старши юрисконсулт и секретар на Съвета;
4. Цветислава Цветкова – кмет на община Трън;
5. Ивайла Касърова - Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”,
гр. Перник;
6. Иво Пушев – Директор РУ“Социално подпомагане“ гр.Перник;
7.

Таня Бегова – регионален координатор на КРИБ – Перник;

8. Борис Николов – председател на клон Перник на съюза на военноинвалидните
кооперации в България;
9. Наталия Минева - ОС на БЧК Перник;
10. Спаска Тонева – РУО Перник;
11. Мария Добревска- община Брезник

12. Анита Сарафска – община Перник
13. Даниела Младенова- община Радомир;
14. Ива Борисова – община Ковачевци;
15. Д-р Славея Гарова – РЗИ Перник;
С оглед на броя присъстващи, съвета има необходимият кворум, което позволява да се
проведе и счита за редовно.
Заседанието бе открито и водено чрез онлайн платформата за видеоконферентни
разговори - “Cisko webex” от г-н Иво Иванов – Председател на Областния съвет за
правата на хората с увреждания в облааст Перник. Същият поздрави всички участници в
него, като прикани тези участниците в съвета, които не са титуаляри и не са си изпратили
все още пълномощните да го направят в рамките на деня. Иванов запозна членовете с
дневния ред на заседание, а именно:
1. Добавяне на нови алинеи 5, 6 и 7 в чл 10 от Правилника, касаещи провеждането на
онлай заседание:
(5) В случай на обявено военно или друго извънредно положение и/ или
обявена извънредна епидемична обстановка върху територията на страната и/или
област Перник, заседанията на Съвета могат да се провеждат и дистанционно
(онлайн)
осигурява

като
чрез

едновременното

присъствие

онлайн конферентна

на

председателя

и

членовете

се

връзка, гарантираща установяването на

самоличността и ползваща участие в обсъждането и вземането на решенията.
(6) При провеждането на заседания по ал.5 се спазват съответно установените
изисквания, в това число за кворум и мнозинство за приемане на решенията, а
необходимата организация се осъществява от Председателя на Съвета.
(7) Уведомяването на членовете на Съвета за заседание по ал.5 се извършва с
писмена покана, изпратена по електронен път, не по рано от 3 дни преди
провеждането на онлайн заседанието.
2. Избор на втори заместник председател на съвета за срок от 1 година, съгласно чл. 4,
ал. 3 от Правилника
3. Обзор на нормативни документи, в които се засягат права и интереси на хора с
увреждания
4. Други.
След изчитане на дневния ред, същият бе гласуван и приет единодушно от
всички присъстващи.
По точка 1.
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Г-н Иванов: Има ли някой коментар или възражение по предложеният текст, ако не,
да гласуваме предложеното допълнение.
г-н Любомир Жотев: Аз искам да се включа. В алинея 5 е изписано „В случай на
обявено военно или друго извънредно положение и/ или обявена извънредна
епидемична обстановка върху територията на страната и/или област Перник“. Друго
извънредно положение на територията на област Перник сме имали, водна криза,
земетресение, възможно е и да има и пожари, аз не знам в този случай това друго,
дали е ясно изписано, защото ако са онлай заседанията, няма да са много полезни
ако примерно имаме водна криза и ние да го правим онлайн вместо да се събереме.
Г-н Иванов. Разбрах Ви г-н Жотев, сега юриста

ще Ви направи разяснения по

текста.
Г-жа Михаела Асенова: Здравейте г-н Жотев. Написали сме този текст, защото не
можем да предвидим какво би могло и ще се случи, за да го изпишем конкретно.
Така записаният текст ни дава голямо „поле“ от възможности, тъй като, ако не сме го
записали изрично и се наложи, то действията няма да ни бъдат нормативно уредени.
При свикването на едно такова заседание, ние предимно ще бъдем водени от факта
да се запази живота и здравето на членовете на съвета.
Г-н Жотев: Да, добре, благодаря Ви, разбрах Ви сега.
Г-н Иванов: Добре, някой друг да има да каже нещо по тези алинеи. Не . Тогава
предлагам да бъде гласувано решението.
I

Решение 1 : Предложението за допълване на правилника с предложения

текст бе прието единодушно.
По точка 2.

За избор на втори заместник председател на съвета за срок от 1 година,

съгласно чл. 4, ал. 3 от Правилника. Давам думата на г-жа Асенова.
Г-жа Асенова: Така както миналият път на Съвета взехме решение да има
представител в управленско ръководство и от страна на някой от членовете, различен
от Областна администрация –Перник, сега някой от Вас ако има желание, или някой да
номинира друг от членовете на Съвета, който ще има правата описани в правилника.
Моля , някой да се престраши или да предложи подходящ заместник председател на
съвета.
Г-н Жотев: Ами аз смятам като за най – уместно и подходящо, мястото в управителното
тяло да бъде на неправителствена организация, а по конкретно на г-н Борис Николов –
сдружение – съюз на военноинвалидните кооперации в България.
Г-н Николов: Аз мога да кажа, че се съгласявам с едно такова предложение, защото
областния съвет и областната администрация е хоризонтална структора ние сме
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неправителствените вертикални структори, и благодарение на политиките, както и в
Перник и в страната, можем да бъдем полезни, ако не поне опоненти в работата на
администрацията. Това предложение е в полза на общата кауза.
Г-н Иванов: Много Ви благодаря г-н Николов, предлагам на гласуване направеното
предложение за вторни заместник председател да бъде г-н Борис Николов.
Всички са „за“
II

Решение 2 :

За втори заместник председател за 1 година се избира г-н

Николов
По точка 3.

Обзор на нормативни документи, в които се засягат права и интереси

на хора с увреждания
Г-н Иванов: давам думата на г-жа Ивайла Касърова:
Г-жа Касърова:

Добър ден на всички, надявам се да сте здрави на първо място. Темата,

както каза г-н Иванов

е обзор на нормативните документи, в които се засягат права и

интереси на хора с увреждания и мисля, че тук е редно да започнем с една дефиниция за
хора с увреждания:
Това са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при
взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно
и ефективно участие в общественият живот.
Националната политика за хора с увреждания на РБ се основава на разпоредбите на
конвенцията за правата на хората с увреждания. През 2015г. е приет план за действие
съдържащ мерки за привеждане на нормативната ни уредба и политики в областта на
хората с увреждане за периода 2015/2020г. и Национална стратегия.
Обществените отношения, свързани

с упражняване на правата на

хората с

увреждания в РБ са регламентирани в няколко основни закона и подзаконови нормативни
актове. На първо място е Закона за хората с увреждания и Правилника за неговото
прилагане. Закона е в сила от 01.01.2019г. В него се регламентират правата на хората с
увреждания по начин, които осигурява зачитане на човешкото им достойнство и равното им
третиране в личния, обществения и политическия живот като се прилагат индивидуален
подход

и

индивидуална

оценка

на

потребностите.

Индивидуалната

оценка

на

потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел
в ДСП към АСП. Въз основа на изготвената индивидуално оценка на потребностите, хората
с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа за:
-

Покупка на МПС

-

Приспособяване на жилище

-

Балнеолечение или рехабилитационни услуги

-

Наем за общинско жилище

-

Месечна финансова подкрепа
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За област Перник от началото на 2020г. до настоящият момент са подадени и
обработени общо 18296 заявления за извършена индивидуална оценка от ДСП в областта.
Отпуснатите средства за финансова подкрепа на хора с увреждания в област Перник за
настоящата година са на стойност повече от 12 милиона.
Финансовата подкрепа се определя на основание на размера на линията на бедност,
която от 01.01.2021г. с Постановление на МС е 369 лв.
Въз основа на направената ИО хората с увреждания имат право да ползват и СУ,
лична помощ или друг вид подкрепа, съгласно техните потребности.
В ЗСУ е залегнала и подкрепата за социално приобщаване, включваща:
-

Медицинска, професионална, социална трудова и психологическа рехабилитация

-

Образование и професионално обучение

-

Заетост

-

Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и осигуряване на
лична мобилност.

-

Достъп до правосъдие и правна защита

В ЗХУ са заложени и критериите за национална представителност на организациите
на и за хора с увреждания.
Друг закон, който регламентира обществените отношения свързани с упражняване
на правата на хората с увреждания в РБ е закона за личната помощ и Наредбата за
включване за механизма лична помощ. Ползватели на личната помощ са лица с право на
чужда помощ и определен процент трайна намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане и деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 % вид и степен на
увреждане.
Доставчик на СУ и работодател на личния асистент е кмета на общината по
настоящия адрес на лицето с увреждане.
За област Перник от началото на 2020г. са направени 627 индивидуални оценки на
ползватели на лична помощ, като съответно са назначени лични асистенти на тези лица
през общините по настоящият им адрес.
Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена ИО на потребностите и
издадено направление.
ЗСУ е следващият от законите, които осигуряват определени права на хората с
увреждания. СУ за дейности за подкрепа на лицата за:
-

Превенция и или преодоляване на социалното изключване

-

Реализиране на права

-

Подобряване качеството на живот

СУ се основават на социална робота, индивидуален подход и ИО на потребностите.
Тук е важно да се знае, че СУ могат да бъдат ползвани от всички граждани /лица и деца/
при наличие на необходимост.
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На територията на област Перник функционират 28 СУ делегирани от държавата
дейности, като СУ в общността са 13 и СУ от резидентен тип са 15. Тук не са включени
предлаганите услуги

от частните доставчици на услуги, само ще ги маркирам, това са:

домовете за стари хора в гр. Брезник, в с. Филиповци и в гр. Трън.
В заключение бих искала да кажа, че това са основните нормативни документи,
които засягат права и интереси на хора с увреждания, но за да бъдем коректни трябва да
се посочат и други нормативни актове, в които се регламентират определени права на лица
и деца с увреждания.
1.Закона за семейните помощи за деца
- чл.8д - чл. 8д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) (1) Право на месечна добавка в размер
70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна
възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст,
имат:
1. родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания;
2. семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени
деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
По реда на чл.51 от

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето за

деца с увреждания към месечната помощ се изплаща добавка в размер на 75% от
гарантирания минимален доход независимо от дохода на семейството.
Правоимащите по ал. 1 получават месечната добавка по постоянния си адрес от
дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.
2. ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ
Този закон урежда обществените отношения, свързани със статута на военноинвалидите,
военнопострадалите и на техните национално представителни организации и други.
3.В закона за пътищата лицата с 50 и над 50 % намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане се освобождават от заплащане на винетна такса. От заплащане на
винетна такса се освобождават и лицата или семействата отглеждащи деца с трайни
увреждания до 18 годишна възраст или до завършване на тяхното средно образование.
Това са маркираните от мен основните нормативни документи, които уреждат
обществените отношения в тази сфера.
Аз се опитах да съм максимално изчерпателна и кратка, ако Вие имате някакви
въпроси, моля заповядайте.
Г-н Иванов: Някакви въпроси към г-жа Касърова?
Г-жа Мария Добревска: Имам такъв въпрос. От новия закон за социалните услуги,
има един нов вид държавна услуга, делегиране на държавна дейност- асистенска подкрепа.
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Която за първи път ще се получи субсидия. Въпроса ми е следният. В самият закон в
чл. 93, който третира асистенската подкрепа са установени , че асистенска подкрепа могат
да получават лица в нетрудова способна възраст, във втората точка на алинея 2 –
пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ. Никъде обаче не се
третира, пълнолетни лице с трайни увреждания без чужда помощ. Имаме страшно голяма
група от такива хора, които не можем да ги включим никъде в социална услуга.
Г-жа Касърова: г-жо Добревска, аз Ви разбирам, това е проблем не само в община
Брезник, този въпрос е поставян и от други общини на територията на област Перник. Тук
се коментира оценката на трудова лекарската експертна комисия и необходимостта от
чужда помощ. Приема се, че когато едно лице няма нужда от чужда помощ, то може да се
обслужва

само.

Когато

едно

лице

се

влоши,

е

необходимо

да

се

направи

преосвидеталстване. Знам, че то става трудно и бавно, но на този етап така са
регламентирани нещата. При наличие на програми, по които може да се кандидатства и
условията са лицата да нямат нужда от чужда помощ, аз винаги информирам общините за
тях.
Г-жа Добревска: Очаквах да бъде такъв отговора, Благодаря Ви.
Г-н Иванов: Някой друг да има нещо да каже по темата.
Г-жа Наталия Минева: Аз искам да кажа, че ще се раздават 100 пакета на деца до 13
годишна възраст. 40 пакета от социалните услуги, 30 за СОУ Темелко Ненков, 30 за
Архимендрит Зинови Радомир. Освен коледният пакет ще получат и пакет „ в отговор на
Ковид -19“ Младежите на БМЧК, организират конкурс за он лайн рисунки. Темата е „Моята
мечта за Коледа, като за най- добрите ще има и награди.
По точка 4.
Г-н Иво Иванов: По точка 4 от дневният ред, давам думата на г-жа Асенова
Г-жа Асенова: Обръщам се към всички и най- вече към г-жа Таня Бегова за съдействие
относно получено писмо на 3 декември в областна администрация Перник от г-жа Анелия
Кирилова, със следният текст:
Днес е международен ден на хората с увреждания. Този ден не е празник. Той не се
чества, а се отбелязва, за да напомнят хората с увреждания за себе си. Да напомнят, че ги
има, че са част от обществото и трябва да заемат с право своето достойно място в
него.Много от тези хора , заради своето увреждане ,са ограничени да изпълняват дадена
функция в дадена дейност, но те могат и са доказали, че развиват редица други важни
качества, умения и таланти. Доказателства за това има много! За майките на деца с
увреждания да не говорим - голяма част от тях не могат да работят, изтощени от 24ч-ва
грижа за своите рожби. И въпреки това творят с голяма любов. И в този ред на мисли, на
територията на град Перник вече работи Арт магазин за сувенири "Направено с любов",
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изцяло изработени от лица с увреждания или майки на деца с увреждания. Инициативата
се нуждае от гласност, от подкрепа. Нека заедно да дадем шанс на повече хора в
неравностойно положение да сбъднат своите мечти. Идва Коледа, а на Коледа се случват
чудеса! Адрес ул. Найчо Цанов 2 тел.0896350207 Анелия Кирилова.
Молбата ни е, всеки един от нас, кой с каквото може да допринесе с някава помощ за
този магазин за сувенири. Днес, ще Ви разпратя писмото, за да можете да имате
координатите на г-жа Кирилова за допълнителни въпроси и координация.
Г-жа Бегова: да, няма да е проблем да го изпратя на членовете на камарата за да могат
да си закупят нещо.
Г-н Николов: ние имаме ежеседмичен вестник, и може там да публикуваме артикули от
магазина.
Г-н Иванов:

Има ли някой друг нещо да каже? - Не, Добре, в такъв случай преди за

закрия днешното заседание след взетите две решения, искам да Ви благодаря за
включването в днешната онлайн среща, весело посрещане на Коледните и Новогодишни
празници. Бъдете здрави!
Иво Иванов – – Председател на Областния съвет за правата на хората с увреждания в
област Перник в качеството си на
и. д. Областен управител (Съгласно Заповед № РД - 171/ 02.12.2002г);
Протоколирал на 10.12.2020г:
Михаела Асенова – ст. юрисконсулт и секретар на
Областният съвет за правата на хирата с увреждания в област Перник
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