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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 
(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 
2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 
2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 13 и 98 от 2016 г.)


§ 1. В чл. 5 се създава  ал. 5:
„(5) За изпълнение на функциите по социална интеграция и упражняване правата на хората с увреждания дирекциите „Социално подпомагане” имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население” и при необходимост изискват по служебен път нужната им информация от общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
	създава нова ал. 4:

„(4) Националната агенция за приходите предоставя на Агенцията за хората с увреждания необходимата данъчна и осигурителна информация за целите на изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания след писмено искане от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.“
	досегашните ал. 4-6 стават съответно ал. 5-7.

§ 3. В чл. 12, ал. 3 се правят следните допълнения:
	в т. 1 след думата „увреждане“ се добавя „или упълномощено от него лице“.
	създава се т. 4:

„4. директор на специализирана институция или социална услуга, резидентен тип, в които са настанени деца с увреждания.“
§ 4. В чл. 13, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 29, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2" се 
добавя „и 3".
2. Точка 2 се отменя.
§ 6. В чл. 35, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст, след думите „Агенция за хората с увреждания“ се добавя „в което задължително се вписват единният идентификационен код на лицето и липсата на задължения към Националната агенция по приходите“ и се поставя запетая.
2. точки 1 и 2 се отменят.
3. в т. 3 думите „хартиен или“ се заличават.
4. точка 5 се изменя така: 
„5. декларация, че помещенията, в които ще се извършва дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, отговарят на изискванията за съхранение на производителя, определени в инструкцията за употреба, както и на изискванията на наредбата по чл. 35а, ал. 9;“.
5. точки 7 и 8 се отменят.
§ 7. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 2, т. 4 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
2. в ал. 6:
а) думата „молба“ се заменя със „заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция“;
б) думите „правоимащия или от упълномощено от него лице“ се заменят с „лицата по чл. 12, ал. 3“.
3. В ал. 7 думите „заповед за отпускането й“ се заменят със „заповед за отпускане или отказ за отпускане“.
4. в ал. 8 думата „молба“ се заменя със „заявление-декларация“, а накрая се добавя „заедно с изготвената социална оценка“.
5. в ал. 10 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

6. в ал. 13 след думата „отпускане“ се поставя запетая и се добавя „изменяне, спиране“.
§ 8. В чл. 42ж думите „при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика“ се заличават.

заключителна разпоредба

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за интеграцията на хората с увреждания

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) се предлагат изменения, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на социална интеграция на хората с увреждания и за упражняване на техните права, както и намаляването на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса:
- чрез намаляване на изискуемите от заявителите документи и въвеждане на задължение за административните органи служебно да събират информация от други институции; 
- обединяване на част от декларациите в една - изискваните до три декларации, с които се доказват определени обстоятелства, могат да бъдат обединени в една;
- служебно събиране на необходимата информация от Национална база данни „Население”, Търговския регистър и Националната агенция по приходите.
На Агенцията за социално подпомагане ще се осигури безплатен достъп до Национална база „население“ и при необходимост тя ще изисква по служебен път информация от държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица.
	По този начин ще се намали броят на изискваните от гражданите документи, ще се създаде правна сигурност и ще се намали възможността за дублиране на социални плащания и за злоупотреби със социални права, съответно многократно упражняване на социални права без правно основание. 
Националната агенция по приходите ще предоставя информация на Агенцията за хората с увреждания относно възстановяването на определен процент от внесените осигурителни вноски от работодатели. Към момента тази информация се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в териториалните поделения на Националната агенция по приходите. Изменението ще облекчи чувствително административната тежест. 

С предложението за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания се цели синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания, като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове. 
В законопроекта се предлага в социалната оценка да бъде отменено  изискването за отмяна на мотивираното предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ.
	Назначаването на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия се извършва от органите на медицинската експертиза – ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК, а условията и редът са уредени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.  
	Мотивираното предложение от страна на Консултативната комисия e без правни последици. 
Предоставя се и възможност на хората с увреждания при подаването на искането за извършване на социалната оценка да се извършва както от тях самите, така и от упълномощено лице и от директора на специализирана институция или социална услуга, резидентен тип, в които са настанени децата с увреждания. 
За намаляване на административната тежест за гражданите се предлага изменение на текста в чл. 42ж от ЗИХУ, като така ще бъде отменена и Наредба № 35 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация и ще отпадне изискването лицата да представят удостоверение от общопрактикуващия лекар. 
Отпада изискването при подаване на заявление за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински заявления да представят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето и декларация за липса на задължения към Националната агенция за приходите. Данните за тези обстоятелства ще се вписват при подаване на заявлението.


Наред с това отпада изискването за представяне на списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хора с увреждания, на хартиен носител и се въвежда само на електронен носител.  
Предложенията са основани на обстоен анализ на действащата нормативна уредба и с оглед предприемане на действия за намаляване на административната тежест спрямо гражданите и бизнеса.
С предложените промени ще се оптимизира и ще се повиши качеството на предоставяните услуги от Агенцията за социално подпомагане и от Агенцията за хората с увреждания.
Съгласно с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) законопроектът заедно с мотивите, доклада, предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от (ЗНА) и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 15 август 2017 г. със срок за представяне на становища и предложения до 15 септември 2017 г.
Законопроектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на 
чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 
Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………..………………. 2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение и допълнение на закона за интеграцията на хората с увреждания.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за интеграцията на хората с увреждания.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)


