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  Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
						

										ПРОЕКТ!

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания


§1. В Чл. 6 ал.2 се изменя така:

 “(2) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на хората с увреждания и национално представителните организации за хората с увреждания.”

Мотиви:
В момента   Националният съвет за интеграция на хората с увреждания  е  в състав от 32 члена, от които:
–	12 организации на хората с увреждания:
–	4 организаци за хората с увреждания:
–	9  представители на различни министерства;
–	3 представители на синдикатите;
–	2 представители на организации на работодателите;
–	1 предствител на Националното сдружение на общините в Република България.

ИЛИ общата численост на представителите на организациите на хората с увреждания в сравнение с другите представители в този съвет е 1 към 2.5.

§2. В Чл. 6 ал.3 се изменя така:

“ (3) Всички нормативни актове, които засягат парвата и интересите на хората с увреждания се приемат след предварително становище на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.”

Мотиви:
Закона не формулира кои нормативни актове, касаещи правата и интересите на хората с увреждания се приемат от Националния съвет и кои не. Практиката показва, че само част от тях минават през този орган.

§3. В Чл. 23 ал.1 се изменя така:

“. (1) Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Агенцията за хората с увреждания разработват и реализират национални програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на хората с увреждания за участие в пазара на труда.”


Мотиви:
Със  Закона за интерграция на хората с увреждания е създадена Агенция за хората с увреждания, която с чл.8 от ЗИХУ е задължена да участва и в трудовата реализция на хората с увреждания, като съгласно чл.8, т.4 “  разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания” В изпълнение на това си задължение АХУ е администратор на средствата за финансиране проектите на работодателите за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за участие в пазара на труда.

§4. В Чл. 23 ал.2 се изменя така:

“ (2) В програмите и мерките по ал. 1 се предвиждат средства за компенсиране на загубената работоспособност  на хората с увреждания, както и механизми и средства за стимулиране на  работодателите, които осигуряват заетост на хора с увреждания.”

Мотиви:
Причините, поради които хората с увреждания не могат да си намерят работа са най-често свързани с техните ограничения за обслужване в околната среда, физическата недостъпнос, липсата на адекватен транспорт, липсата на асистенти за извършване на дейности, които човекът с увреждане не може да извършва сам, липсата на достъп до работното място и т.н. Финансовите стумули за работодателите до момента доказват, че последните ангажират хора с леки увреждания, които не изискват създаването на специални условия на работното място, но имат експертно решение на ТЕЛК.

§5. В Чл. 40 ал.1 се изменя така:

“ (1) От републиканския бюджет се осигуряват средствата за 30 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания по смисъла на чл. 28.”

Мотиви:
В  чл. 28. (1) от ЗИХУ изрично е указано, на какви критерии трябва да отговаря едно  специализирано предприятие  или кооперация на хора с увреждания, като НЯМА изискване те да членуват в някоя от националнопредставените  организации на или за хората с увреждания. Предоставянето на такава преференция на базата на ” национална представителност” създава нелоялна конкуренция между специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, членуващи в националнопредставените организации и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждание, които не членуват в националнопредставените организации. Съществуващите към момента специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания  са пазарни субекти и като такива те трябва да се подчиняват на общите разпоредби на търговското ни законодателство.  Поставянето на едни специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания  в привилегировано положение спрямо други търговски субекти нарушава принципа за равнопоставеност.


 
§6. Чл. 52 се изменя така:

“ Чл. 52. Организациите на хората с увреждания имат право на субсидия от държавния бюджет за извършване на дейности по този закон въз основа на представени от тях годишни програми с ясни цели, дейности и бюджет, както и при условия и по ред, определени от Министерския съвет.”

Мотиви:
Националното представителство легитимира интереси, когато участва в политическия процес. Така то има смисъл при съставянето на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Използването на категорията „ национално представителни организации „ при субсидиране от държавата, поставя малки, но работещи организации в напълно неравностойно положение. Съчетаването на политически консултативни функции с държавна субсидия за „ национално представителство“ поставя под съмнение уставните цели на организациите, а именно - защита на интересите на хората с различни увреждания. Организациите за хора с увреждания не са преки носители на интересите на хората с увреждания и тяхното финансиране би следвало да се осъществява от предоставянето на услуги, а не пряко чрез субсидия от държавния бюджет.
 
§7. т. 1 от Допълнителните разпоредби се изменя така:


“ 1. По смисъла на този закон: 
1.	“Увреждане” е всяко трайно функционално и органично ограничение, което нарушава възможността  на индивида за участие в обществения живот. “
Мотиви:
Предложената нова формулировка е в съответствие със съвременните разбирания за увреждане, съобразно дадената дефиниция от Европейската задравна организация и Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето.

§8. т. 2 от Допълнителните разпоредби се изменя така:

2.	"Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане  се нуждае от компенсаторен механизъм за участие в обществения живот и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

Мотиви:
Предложената нова формулировка е в съответствие със съвременните разбирания за увреждане, съобразно дадената дефиниция от Европейската задравна организация и Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето.





§9. Да се създаде нова т. 10(а) от Допълнителните разпоредби:

“10 (а) "Национално представителни организации на хората с увреждания" са тези организации, които защитават правата и интересите на своите членове с увреждания и над 50 на сто от членовте на управителните им органи са хора с увреждания.”

Мотиви:
Прецизиране на терминологията.

§10. Да се създаде нова т. 10(б) от Допълнителните разпоредби:

“10 (б) "Национално представителни организации за хората с увреждания" са тези организации, които обединяват професиналисти и експерти в сферата на уврежданията и предоставят услуги на хора с увреждания.”

Мотиви:
Прецизиране на терминологията.
 
§11. т. 13 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
 
“ 13. "Специализирана работна среда" е работната среда, приспособена за хора със съответни увреждания.”

Мотиви:
Прецизиране на терминологията.




Вносители: Стефан Софиянски, Румен Ангелов, Борислав Българинов и Борис Ячев - народни представители от ПГ на БНС


















