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Справка за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните
услуги „Асистенти за независим живот” на Столичен общински съвет
Съгласно законоустановените изисквания на официалния електронен портал на
Столична общ ина/ Столичния общински съвет - раздел „Проекти за нормативни
актове“ заедно с доклада и предварителната оценка на въздействието е публикуван
проект на Наредба за изменение и допълнение на Н аредба за предоставяне на
социалните услуги „А систенти за независим живот” .
Промените са обсъдени на Обществения съвет за социална политика към Столична
община, създаден съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане.
Спазени са законовите изисквания на Закона за интеграция на хората с увреждания,
като проектът е получил положителни становищ а от Агенцията за хората с увреждания
и от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
В 30-дневния срок за общ ествена консултация, съгласно чл.26, ал.4 от Закон за
нормативните актове,а именно от 13.06.2017 г. до 13.07.2017 г. /вкл./, няма постъпили
предложения и становища.
В Столичния общ ински съвет, след изтичане на обявения 30-дневен срок за обществени
консултации, са получени становищ а от Сдружение „Толерантност“ с изх. №
052/17.07.2017 г. и вх. № СО А17-ТД26-8447/17.07.2017 г. и от Омбудсмана на Р
България с изх. № 10548/10.07.2017 г. и вх. № СОА17-ДИОЗ-84/18.07.2017 г.

Сдружение
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Предложение
М отиви
„ чрез Обществения съвет за Предложението ще бъде представено на
социална политика при Столична Обществения съвет. За изпълнението му не е
община
периодично
да
се необходима
промяна
в
Наредба
за
информират
кандидати
и предоставяне
на
социалните
услуги
потребители
на
социалните „Асистенти за независим живот“, тъй като
услуги „Асистенти за независим функциите на Обществения съвет са
ж ивот“ за целите, задачите и определени с чл. 52-54 от Правилника за
функционирането на Програмата, прилагане на Закона за социално подпомагане
за да могат да направят своя и включват „съдействие за координиране на
информиран избор “
дейността по предоставяне на социални
услуги”.
„да се преразгледа изменението Съгласно Приложения № 1.14 и 1.15 към
от 29.09.2016 г. в наредбата, въз НПСУАНЖ точки за класиране и часове
основа на което гражданите, асистентска помощ за трудова дейност на
регистрирани като упражняващи потребителя
се
предоставят
за
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свободпа професия и еднолични „Придружаване до работното място и обратно
търговци, не получават точки и и съдействие при упражняване на трудовата
съответно
часове
за дейност“. С тази именно цел от лицата се
извършваните
от
тях изисква представяне на конкретен договор,
професионални дейности”
който съдържа данни за конкретна трудова
ангажираност ежемесечно, за да получат тези
допълнителни точки за класиране и месечни
часове асистентска помощ. Точките и
часовете са определени в НПСУАНЖ в
определени граници - „от... д о...“ и
конкретният
им
брой
зависи
от
интензивността на трудовата активност дали е ежедневна с продължителност 4 и
повече или по-малко часа, дали е само в някои
дни от седмицата или при определени случаи
през годината. Лицата, регистрирани като
упражняващи
свободна
професия
и
еднолични търговци, които представят напр.
договор за правна защита и съдействие или
договор с клиенти, от който е видна
конкретната им ангажираност, получават
точки и съответно часове за извършваните от
тях професионални дейности. Кандидатите по
НПСУАНЖ притежават валидно решение на
TEJ1K/HEJIK с 90% и над 90% трайно
намалена работоспособност с определена
чужда помощ, обикновено не се осигуряват
по свое желание, съгласно Наредба за
обществено
осигуряване
на
самоосигуряващите се лица, българските
граждани на работа в чужбина и морските
лица. Но дори когато се осигуряват по свое
желание, самият факт на внасяне на
осигурителни вноски не доказва за целите на
НПСУАНЖ извършването на конкретна
трудова дейност през отделните месеци._____
„ не на последно място по Съгласно чл. 28, ал. 1 от АПК при
значение
е
ограничената упражняване
на
своите
правомощия
възможност на кандидатите за комисията: осигурява общодостъпна, точна,
ползватели непосредствено да систематизирана и разбираема информация за
присъстват на заседанията на компетентността й; осигурява достъп до
комисията
по
чл.
15
от формулярите и оказва съдействие за
НПСУАНЖ”
попълването
им;
предоставя
пълна
информация
за
сроковете;
осигурява
възможност исканията за издаване на актове
да се подават в териториалните поделения на
СО - Бюра за социални услуги, като посочва
изчерпателно къде и как става това и т.н.
Информацията е обявена в Интернет портала
на СО, дава се и чрез разяснения от
длъжностните лица от БСУ и дирекция
„Социални дейности”. Спазвайки чл. 34 и чл.
35 от АПК, комисията осигурява на страните
възможност да преглеждат документите по
преписката, както и да си правят бележки,
извадки, копия. Комисията осигурява на
кандидатите
възможност
да
изразят
становище по събраните доказателства, да
правят писмени искания и възражения.
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„ остава
неизпълнен
и
ангажиментът за публикуване на
заповедта,
с
която
се
утвърждават
правилата
за
работа на комисията ”
„липсата на ясен и публичен ред
за осъществяване на процедурите
по наредбата, достъпен както в
сградите на Бюрата за социални
услуги и Дирекция „Социални
дейности”,
така
и
на
електронните
страници
на
Столична
община
и
па
посочената Дирекция, създава
сериозни съмнения у гражданите
за злоупотреби и за нарушаване
на правата на действително
нуждаещите
се
хора
с
увреждания ”
„е необходимо Столична община
и Столичният общински съвет да
предложат на хората с найтежки
увреждания,
чието
здравословно
състояние
не
позволява да работят или да
учат, подходяща за тяхното
състояние алтернатива ”
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^£О ф И ^

Решенията и картите, които са индивидуални
административни актове се издават, след като
се изяснят фактите и обстоятелствата от
значение за случая и се обсъдят обясненията
и
възраженията
на
заинтересованите
граждани и организации, ако такива са
дадени, съответно направени.
Правомощията на комисията по чл. 15 са
описани детайлно в Наредба за предоставяне
на социалните услуги „Асистенти за
независим живот”. Направеното предложение
не засяга текстовете на Наредбата.
Всички необходими документи, срокове,
места и начин на подаване са описани в
самата
Наредба
за
предоставяне
на
социалните услуги „Асистенти за независим
живот”, както и в интернет портала на
Столична обшина - vAvw.sofia.be - раздел
„Социална
закрила”
и
раздел
„Услуги’7”Услуги за граждани и фирми”.
Длъжностни лица от БСУ и Дирекция
„Социални дейности” оказват съдействие на
гражданите. Процедурите по издаване на
индивидуалните административни актове Решения и Карти относно предоставянето на
социалните услуги са в съответствие с
Административнопроцесуалния кодекс.
Предложението
ще
бъде
внимателно
разгледано и обсъдено. То не е относимо към
текстовете на Наредба за предоставяне на
социалните услуги „Асистенти за независим
живот”, а касае други, предоставяни от
Столична община социални услуги.
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