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Дружествата на инвалидите от Добрич, Балчик и 
Тервел се обединиха в подкрепа на Националния 

протест на хората с увреждания

Като част от национал-
ния протест в защита 
правата на хората с ув-
реждания, дружествата 
на инвалидите от До-
брич, Балчик и Тервел 
излязоха пред сградата 
на Регионалната здрав-
на инспекция (РЗИ) в 
областния град,  където 
поставиха исканията 
си: - достъп до лечение 
/методи, медикаменти, 
терапии/,  лечение без 
граници за редките за-
болявания, плануване 

на доставките на лекар-
ствата по нуждата на па-
циентите -  без липсва-
щи терапии в аптечните 
мрежи; комплексна и 
обективна медицинска 
експертиза, вземайки 
под внимание всички 
заболявания, които во-
дят до инвалидност, тъй 
като човешкото тяло е 
скачена система; скъ-
сяване на сроковете за 
явяване пред комисиите 
на ТЕЛК, предвид из-
чакването от 3 месеца 

само за дата на явяване; 
свеждане до минимум 
сроковете за обжалване 
пред НЕЛК; уеднак-
вяване на работата на 
всички комисии, като 
система за информа-
ция, изграждане на 
единна система за ин-
формация. 
Присъстващите на про-
теста споделиха и ин-
дивидуални проблеми: 
„Пуснала съм докумен-
ти за преосвидетелства-
не преди две години 

и все още нямам ре-
шение“, каза Деспина 
Маринова, председател 
Общинската организа-
ция на дружеството на 
инвалидите в Балчик. 
„Освен това поголовно 
смъкват процентите на 
хората. В много слу-
чаи е безсмислено това 
явяване пред комисия 
на ТЕЛК на всеки една 
или три години“; „В 
момента излиза, че аз 
не съм инвалид, аз съм 
престъпник“, заяви тя, 

посочвайки големия 
обем лекарства, без 
които здравето ѝ е не-
мислимо. 
Силвия Димитрова – 
председател на друже-
ството на инвалидите в 
Тервел с болка сподели, 
че хората с уврежда-
ния нямат реализация 
на пазара на труда и че 
подборът от работода-
телите се основава на 
приятелски принцип. 
„НЕЛК трябва да от-
говори реално на про-

блемите на хората с ув-
реждания, да ги оцени с 
подходящия процент”, 
каза тя.
Организаторът на про-
теста в Добрич – Саша 
Георгиева, акцентира 
върху единната систе-
ма, тъй като прехвър-
лянето на документи 
между ТЕЛК и НЕЛК и 
връщането им по обра-
тен ред утежнява про-
цедурата и хората през 
това време остават без 
средства. Освен това 
тя посочи и факти, кои-
то показват, че за едни 
и същи заболявания 
хората с увреждания 
получават различни 
проценти за нетрудос-
пособност в отделните 
градове. „Протести-
ращите настояват и за 
преустановяване на 
практиката за издаване 
на фалшиви документи 
за ТЕЛК“, коментира 
тя. 
Не на последно място 
инвалидите отбелязаха 
унижението, което из-
живяват пред институ-
циите и обществото.
Списъкът с искания-
та беше предаден на 
директора на РЗИ д-р 
Светла Ангелова, която 
в пояснение пред про-
тестиращите посочи, 
че Наредбата за меди-

цинска експертиза за-
бранява на лекари, кои-
то подготвят пациенти 
за явяване пред ТЕЛК, 
да работят в комисия. 
Според нея, това заба-
вя окомплектоването 
на медицинските доку-
менти. 
„Полагаме огромни 
усилия. Всеки ме-
сец колегите освиде-
телстват или преосви-
детелстват между 350 
и 400 души. За всеки от 
тях се подготвя меди-
цинско досие. Трябва 
да се види неговата ис-
тория, да се прегледат 
текущите документи 
и, ако е необходимо, 
човекът е поканен на 
преглед. Това отнема 
много време. Каквото 
и да правим, при тези 
обстоятелства това е 
максимумът, който в 
момента е възможен“, 
каза д-р Ангелова. „Оп-
итвали сме няколко 
пъти да сформираме 
допълнителна ТЕЛК 
комисия, която да пора-
боти известно време, за 
да можем да компенси-
раме това изоставане, 
но няма колеги, които 
да желаят да работят 
в ТЕЛК“, допълни ди-
ректорът на РЗИ.  

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Хората с увреждания излязоха 
на протест пред РЗИ- Добрич

Протестните действия 
в Добрич са част от на-
ционалните. От Балчик 
и другите общини инва-
лидите сами си платиха 
транспорта, за да бъдат в 
уречения час в областния 
град. 
Хората с увреждания ис-
кат и заявиха пред меди-
ите:

 -Лечение без граници 
за редките заболявания. 
Плануване на доставките 
на лекарствата по нуждата 
на пациентите. Без липс-
ващи терапии в аптечните 
мрежи.
- Комплексна и обективна 
медицинска експертиза, 
вземайки под внимание 
всички заболявания, кои-

то водят до инвалидиза-
ция, като по този начин 
ще бъде увеличена и ин-
валидната пенсия. 
-Скъсяване на сроковете 
за явяване пред комисии-
те на ТЕЛК. /неразумно е 
3 месеца чакане само за 
дата за явяване/, и други.
Източник: Радио Добру-
джа

Солидни перспективи за привличане на 
нови таланти в ЕС

Европейската комисия 
предлага амбициозна и 
устойчива политика за 
законна миграция. Като 
част от всеобхватния 
подход към миграцията, 
изложен в Пакта за миг-
рацията и убежището, 
Комисията предоставя 
правни и оперативни 
инициативи, които ще 

бъдат в полза на иконо-
миката на ЕС, ще заси-
лят сътрудничеството с 
държави извън ЕС и ще 
подобрят цялостното 
управление на миграци-
ята в дългосрочен план. 
Наборът от предложения 
включва и конкретни 
действия за улесняване 
на достъпа до пазара на 

труда на ЕС за хората, 
които бягат от Украйна.
Комисията дава възмож-
ност да се преразгледат 
Директивата за единно-
то разрешение и Дирек-
тивата за дългосрочно 
пребиваващите лица. Въ-
веждането на опростена 
процедура за единно ком-
бинирано разрешение за 

работа и пребиваване ще 
направи процеса по-бърз 
и по-лесен за кандида-
тите и работодателите, а 
преразглеждането на Ди-
рективата за дългосроч-
но пребиваващите лица 
ще улесни придобива-
нето на статут на дъл-
госрочно пребиваващ в 
ЕС чрез опростяване на 
условията за прием.
Комисията предлага да 
създаде и първата плат-
форма, която обхваща 
целия ЕС и инструмент 
за намиране на съответ-
ствия — резерв на ЕС 
от таланти, за да напра-
ви ЕС по-привлекателен 
за граждани на държави 
извън ЕС, които търсят 
възможности, да помог-
не на работодателите да 
намерят нужния им та-
лант. 
И накрая, Комисията 
проучва евентуални до-
пълнителни възможнос-
ти за законна миграция 
към ЕС в средносрочен 
и дългосрочен план, като 
отчита потенциал за фо-
кусиране върху ориен-
тирани към бъдещето 
политики в три области 
на действие: грижите, 
младежта и иновациите. 
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