Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и
представителните обекти на Министерството на отбраната
публикувани до 30 March 2020 г. 20:34:38 ч.

Коментар 1
Автор: SPIRDON SPIRDONOV
Дата: 10 September 2019 г. 13:10:42 ч.
Коментар:

Прилагам становището на СОСЗР, подписано от неговия председател генерал от запаса Златан
Стойков: „Запознахме се с проекта за промяна на Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията
и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната.
Приветстваме предложението от 370 лв. до минималната работна заплата да се вдигне изискването
за месечен доход от тези, които имат право да ползват социалните кухни към МО. Определяме това,
като важна социална придобивка.
Притеснява ни единствено следния факт: „По сега действащата наредба при наличието на Експертно
решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, няма ограничение за
доходите на лицата, т. е. лице с доход от 1000 лв. попада като правоимащ на услугата – социална
кухня.В тази връзка се предлага въвеждане на ограничение да не са в съжителство с други лица,
способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по
образец. Месечният доход на тези лица следва да е по-нисък от размера на определената
минималната работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,2, което се доказва с
официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на
пенсията или друг официален документ, и съответна декларация”.
Смятаме, че това ограничение би трябвало да отпадне. То ще лиши една част от досегашните
правоимащи да продължат да ползват тази социална услуга. От друга страна би могло да се стигне
до закриване на социални кухни, поради липса на достатъчно правоимащи. Нашето мнение е, че
веднъж придобито право, не бива да се отнема. Все пак става дума за отношение към пенсионирани
военнослужещи, ветерани от войната, военноинвалиди и военнопострадали, които не са дали малко
за отбраната на страната.
Надяваме се, че ще уважите нашето желание.”
Коментар 2
Автор: Aziti
Дата: 14 September 2019 г. 13:57:55 ч.
Коментар:

Социалната кухня не е ли общинска "отговорност" или бившите военнослужещите и цивилните
служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия имат право на по-специална храна?!
Все още има хора, които помнят какво се случи и кой какво ядеше след Чернобилска авария?
Какво качество храна получават децата и учениците днес, при евентуален доход средно 30 лева
стипендия на месец?! Каква е цената на обяда и себестойността?!
Коментар 3
Автор: Aziti
Дата: 15 September 2019 г. 10:31:01 ч.

Коментар:

От горенаписаното се разбира, че към момента има "свободен" капацитет в специални социални
кухни и че според ВАС хора И с пенсия по-висока от 370 лева имат НУЖДА да ползват социални
кухни. Колко "обикновенни" пенсионера могат да притендират в ТАЗИ държава и пред кого за
ползване на социална кухня при пренсия 370 лева е друг въпрос!? Колко 4-членни семейства с доход
до 1480 лева могат да кандидатстват за ползване на социална кухня?!
Моля да се поясни на хората какво означава ротационен принцип – на три месеца, т. е. на всяко
тримесечие може да се включват нови И ДА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ СТАРИ лица в рамките на определения
капацитет.
При наличието на свободен капацитет може останалите бройки след записване (като в детските
кухни) да се продават на например на половин цена на бивши военни с по-висок доход от 370 лева
или на нормална цени на външни хора (гости на бивши военни).
Моля да се вземе впредвид, че след промяната на тавана на пенсията може да се окаже, че липсва
капацитет и ще е нужно да се отварят нови социални кухни, за да се изпълни ОБЕЩАНОТО.
Друг е въпросът кой и защо използва бедността и елементарните нужди на хората за "социални"
цели в една капиталистическа държава, но това е друга тематика...
Междудругото даването на информация за истинската себестойност на храната би било поучително
за използващите услугата, а за гостите би било от интерес да се запознаят с големината на порциите
и видовете използвани продукти. Приготването на гозбите и навиците на хранене при различните
нации, определят и се откриват в начина на управлението им.
P.S.
Предвижда ли се отварянето на социални кухни и за бивши служителите в държавната
администрация, за бивши медицински работници, за бивши учители, за бивши чистачи, ... и какъв
праг на бедност би имало при тях?!

