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І. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. /
ДВ. бр.99 от 2012 г./ се определят следните размери на осигурителния доход за 2013
г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по
основните икономически дейности и квалификационни групи професии е записан в
приложение № 1 към Закона.
Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващи се
лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г., като самоосигуряващи се лица:
до 5400 лв. – 420 лв.;
от 5400.01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
над 7500 лв. – 550 лв.
Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски
производители и тютюнопроизводители – 240 лв.
Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.
Определя се за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. минимален размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО – 145 лв., а от 01.04.
2013 г. – 150 лв.
Определя се за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за
безработица – 7.20 лв.
Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете
по чл. 53 ал.1 и ал.2 от КСО – 240 лв.
Определя се за 2013 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от КСО при
смърт на осигурено лице – 540 лв.
Определя се за 2013 г. максимален размер на гарантираните вземания по чл.
22 ал. 2 и чл. 23 ал 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и
служителите при несъстоятелност на работодателя – 1000 лв. За 2013 г. не се внасят
вноски за фонд “Гарантирани вземания за работниците и служителите”.
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Пенсиите, свързани с трудова дейност, се осъвременяват от 01.04. 2013 г., както
следва:
- отпуснатите с начална дата до 31.12.2009 г. – с 9.8 на сто;
- отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12. 2010 г. – с 8.8 на сто;
- отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12. 2011 г. – с 5.7 на сто;
- отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12. 2012 г. – с 2.2 на сто.
За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание,
се зачита:
- времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование,
но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план на завършената
специалност;
- времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили
образователна и научна степен “доктор”.
Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите 3 работни дни от
временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение
за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от
70 на сто от уговореното възнаграждение.Паричните обезщетения за временна
неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната
пенсия за инвалидност за същото заболяване, с изключение на случаите, когато
болничният лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието,
както и с интервенции, свързани с лечение на хронично заболяване.
Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27
години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като
военнослужещи, по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
и при навършване на:
- 52-годишна възраст за войниците (матросите), сержантите (старшините),
офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;
- 54- годишна възраст за офицерите със старши и висши офицерски звания.
Лицата, прослужили 15 години на длъжности в летателния състав, парашутистите,
екипажите на подводните съдове и водолазния състав придобиват право на пенсия
при навършване на 42-годишна възраст – за войниците (матросите), сержантите
(старшините), офицерските кандидати, офицерите с младши офицерски звания, и 44
годишна възраст – за офицерите със старши и висши звания.
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като
доходът от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата образувана от: по
процент 1.1 на сто, а от 01.01.2017 г. – 1.2 на сто за всяка година осигурителен стаж
и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Ако
лицата са придобили право на пенсия по чл. 68 ал.1 и ал.2 от КСО и продължават
да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за
всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 01.01.2012 г. – 4
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и съответната пропорционална част за месеците осигурителен стаж. Процентът за
всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на право по чл. 68 ал.1
и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане,
придобит след 31.12.2006 г.
Право на социална пенсия за старост имат лицата, навършили 70-годишна
възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване
на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за
страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на
70 годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94 от КСО, доходът на
член от семейството се преценява към датата на заявлението. Размерът на социалната
пенсия за старост, както и условията за нейното получаване се определят от МС по
предложение на МТСП и НОИ.
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна
възраст, с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) повече
от 71 на сто. Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно
намалена работоспособност /вид и степен на увреждане над 90 % е 120 на сто , а за
лицата с трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане от 71 до
90 % – 110 процента от социалната пенсия за старост. При право на повече от една
пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 % от останалите.
Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер
25 на сто.
Законът влиза в сила от 01.01. 2013 г.
ІІ. В ДВ бр.102/ 21.12.2012 г. е публикуван Закон за държавния бюджет за 2013
г. , с § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на който се определят важни
параметри в Закона за семейните помощи за деца през 2013 г.
Средномесечният доход на член от семейството за достъп по чл. 4 от Закона да
семейните помощи за деца (ЗСПД) е 350 лв.;
Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7 ал. 1 от ЗСПД за 2013 г. е 35 лв. за
всяко дете.;
При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 на
чл. 7 се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2;
Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от ЗСПД е 150 лв.;
Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6 ал. 1 от ЗСПД
за 2013 г. е: за първо дете – 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето и всяко следващо
дете – 200 лв.;
Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни
увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6
от ЗСПД за 2013 г. е 100 лв.
Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл.8, ал.1
от ЗСПД за 2013 г. е 100 лв.;
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Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а, ал.1 от ЗСПД е 1200 лв. за
всяко дете;
Размерът на еднократната помощ по чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД за 2013 г. е 2880 лв.;
Размерът на месечната добавка по чл. 8д от ЗСПД , ал. 1 е 189 лв.
ІІІ. С ПМС № 252 от 12.10.2012 г. Линията на бедност (ЛБ) в страната за 2013 г.
е установена на 241 лв. Тази величина няма отношение към социалните плащания и
служи само за сравнения в социалния статус на хората (семействата) с ниски доходи.
СИБ и други национално представителни организации настояват социалните
плащания да се обвържат с ЛБ, вместо с гарантирания минимален доход (ГМД), който
е замразен от 2009 г. на 65 лв.

І. НОИ предлага на всички осигурени или самоосигуряващи се граждани
нова електронна услуга “Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент
и прогнозен размер на пенсията” чрез интернет-сайта на института. Услугата е
достъпна за бъдещите пенсионери с персонален идентификационен номер (ПИК),
който се издава от териториалното поделение на НОИ, след подаване на молба на
място в рамките на 5-6 минути. Пенсията се изчислява само от данните след 1997 г.
за осигурителния стаж и осигурителния доход, с които НОИ разполага. Осигурените
лица преди тази дата трябва да знаят доходите си за 36 последователни месеца
от последните 15 години трудов стаж до 31.12.1996 г. Родените след 31.12.1959 г.
трябва до знаят, че прогнозата за размера на пенсията не включва допълнителните
задължителни вноски, които се събират в частните пенсионни фондове.
ІІ. Във връзка с преминаването на ефирните телевизии от аналогов към
цифров режим на работа след 01.09.2013 г., социално слабите граждани, които
имат само аналогов тунер на телевизора си, ще получат ваучер на стойност 60
лв. С тази сума могат да си купят декодер, чиято стойност варира от 50 лв. до 150
лв. В момента социално слабите граждани, които получават енергийни помощи са
около 280 000. За да получат помощта, телевизорът, с който ползват тези граждани,
не трябва да има вграден цифров декодер и да не ползват кабелна телевизия.
След въвеждането на цифровата телевизия, потребителите ще могат да ползват
безплатно 15 ефирни телевизионни програми. За условията и реда на получаване на
ваучерите допълнителна информация ще бъде осигурена от дирекциите за социално
подпомагане. (Тази информация е предварителна и е подадена от зам.-министърът на
транспорта и съобщенията г-н Валери Борисов.)
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