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І. Със Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО)
за 2015 г. се потвърждават условията за пенсиониране за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68 ал. 1 и ал. 2 от КСО, както следва: жени – при навършени 60 г.
и 8 м. и осигурителен стаж 35 г. за ІІІ категория труд; мъже – 63 г. и 8 м. възраст и
38 г. осигурителен стаж за ІІІ категория труд. Лицата, които нямат необходимия
осигурителен стаж за пенсия, съгласно чл. 68 ал.3 от КСО могат да се пенсионират
при навършени 65 години възраст и най-малко 15 години действителен
осигурителен стаж. “Действителен осигурителен стаж” е действително изслуженото
време по трудово, служебно или друго правоотношение правоотношение, през което
задължително е било осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето,
през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло
дължимите осигурителни вноски.
Условията за ранно пенсиониране на работещите кандидати от І и ІІ категория
труд се запазват до края на 2015 г., а военни, полицаи и магистрати ще продължат да
излизат в пенсия с единственото изискване за 27 години осигурителен стаж, две трети
от които – действителен.
Отменя се получаването на социална пенсия за инвалидност ( 25 % от нея)
едновременно с друг вид пенсия (чл. 101 ал.1 т.4а на КСО), но влиза в сила разпоредбата
на § 22с: “Отпуснатите с начална дата до 31.12.2014 г пенсии по чл. 82, ал. 1 на лица,
които са се инвалидизирали до 18 -, съответно 26-годишна възраст, продължават
да се плащат до определените им срокове" и § 22т: “Социалните пенсии за
инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани
на основание заличеното изречение второ на чл. 101, ал. 3а, продължават да
получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който
са отпуснати.”
/б.р. Ръководствата на СИБ и на НСХУБ предложиха и настояват пред компетентните
органи хората с увреждания, останали извън разпоредбите за изключения на §22с
и §22т, както и на лицата, които ще се инвалидизират след 01.01.2015 г., да бъдат
компенсирани за намаляване на доходите им чрез промени в Закона за интеграция на
хората с увреждания, Правилника за неговото прилагане, или по друг законосъобразен
начин, с отчитане тежестта на уврежданията./
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Определят се минималните месечни размери на осигурителния доход за 2015 г.
по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно
приложение № 1 към Закона. , а за самоосигуряващите се лица, както следва: до
5400 лв. годишен доход през 2013 г. – 420 лв. минимален осигурителен доход; от
5400.01 до 6500 лв. – 450 лв. осиг. доход; от 6500.01 до 7500 лв. – 500 лв.; над 7500 лв.
– 550 лв. Максималният месечен размер на осигурителният доход става 2600 лв., а
максималният месечен размер за самоосигуряващите се лица започнали работа през
2014 г. и 2015 г., както и за лицата неупражнявали дейност през 2013 г. остава 420 лв.
(Виж. Чл.8 на Закона за бюджета на ДОО).
Определя се минимален размер на на пенсията за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1 за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. – 154.50 лв. и от 01.07. 2015 г.
– 31.12.3015 г. –157.44 лв. Определя се дневен минимален размер на обезщетението
за безработица за 2015 г. – 7.20 лв. Паричното обезщетение за отглеждане на малко
дете по чл. 53 ал.1 и ал.2 от КСО за 2015 г. – 340 лв. Еднократната помощ по чл. 13г от
КСО при смърт на осигурено лице за 2015 г. – 540 лв. (Виж. чл. 9 – чл. 12 на Закона за
бюджета на ДОО)
ІІ. Обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина” по данни
на Министерство на здравеопазването към 30.11.2014 г. за които дирекции
„Социално подпомагане” ще изплащат добавката за извършено балнеолечение
или рехабилитационни услуги: /продължение/
Профилактика, рехабилитация и отдих – ЕАД - хотел „Дружба”, БХ „Дружба
2”, хотел „Калина”, БХ „Констанция”, БХ „Велинград”, БХ „Стряма”, БХ „Гергана”, БХ
„Роза”, хотел „Диана”, БХ „Свети Мина”, ПС „Свети Мина – 2”, ПС „Жива вода”, БХ
„Тинтява”, Вила „Тинтява 2”, хотел „Здравец”, хотел „Люляци”, КБЛХ „Павел баня”, БХ
„Загоре”
област Пазарджик - хотел "Витоша" - гр. Велинград
област Кюстендил - Специализирана болница за рехабилитация „Сапарева
баня” АД гр Сапарева баня; Специализирана болница зарехабилитация - Национален
комплекс" ЕАД филиал гр. Кюстендил.
област Хасково - СБДПЛР "Любимец ЕООД; МБАЛ "Хасково" АД; МБАЛ
"Свиленград" ЕООД
Болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация към
Министерство на отбраната в гр. Банкя, Поморие и Хисар
област Стара Загора
Специализирани болница за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД
филиал Павел Баня; "МЦ Павел Баня" ЕООД - гр. Павел баня; с. Старозагорски
минерални бани - СПА хотел "Калиста", Рехабилитационен център - хотел "Латинка"
и хотелски комплекс "Армира"; МЦ Авицена-Маркони-МДС ЕООД - Павел баня;
индивидуални практики за специализирана медицинска помощ по физикална и
рехабилитационна медицина, регистрирани на "ПРО" ЕАД клон Павел баня; ИПСМП
по физикална и рехабилитационна медицина регистрирана на КК "Милениум"
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Павел баня; ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина регистрирани на
Балнеохотел "Севтополис" Павел баня; ИПСМП по физикална и рехабилитационна
медицина регистрирана на почивна станция "Мини Марица Изток" с. Старозагорски
минерални бани; ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина регистрирани
на "ПРО" ЕАД БХ "Загоре", с . Старозагорски минерални бани.
област Бургас
ИПСМП по физиотерапия - д-р Георги Ангелов - Поморие; ИПСМП по
физиотерапия и рехабилитация д-р Дора Ангелова - Иванова "ВИТА" ЕООД - Бургас;
ИПСМПФ - д-р Таня Шишитева - Бургас, балнеохотел "Свети Мина"; ИПСМПФ - д-р
Спирова ЕООД Бургас, ИПСМПФТР - д-р Галина Иванова - Атанасова" ЕООД Айтос;
ИПСМПФТР - д-р Драгиева" Несебър; ИПСМПФ - д-р Антоанета Гроздева Поморие;
ИПСМПФРМ - -д-р Стефан Шишков Поморие; ИПСМПФРМ д-р Галина Кърчева
Поморие;
Лечебни заведения за болнична помощ - "Специализирана болница за
рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД Бургас; Специализирана болница
за рехабилитация - Стайков и фамилия" ЕООД к.к. Слънчев бряг Несебър;
Специализирана болница за рехабилитация "Мари" ЕООД Несебър; "Специализирана
болница за рехабилитация - Несебър" АД Несебър; "Специализирана болница за
рехабилитация НК" ЕАД - филиал Поморие; "Болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация" - Поморие.
област София град - СБР "Национален комплекс - филиал Банкя" ЕАД; СБР
"Здраве" АД Банкя; СБР "Банкя" ЕАД - Банкя; ВМА-БДПЛР - Банкя; МИ на МВР "БДПЛР - филиал Банкя" - Банкя; Хотел "Дружба" Банкя; хотел "Дружба 2" - Банкя.
област Пловдив - "СБР-НК" ЕАД филиал с. Нареченски бани; "СБР-НК" ЕАД
филиал Баня; "СБР-НК" ЕАД филиал Хисар; ВМА-БДПЛР "Калероя" Хисар; МБДПЛР
"Света Богородица" ЕООД с. Нареченски бани; БДПЛР - Медицински университет
на МВР, филиал Хисар; СБДПЛ "Стамболийски" ЕООД; СБДПЛ "Иван Раев-Сопот"
ЕООД Сопот.
Медицински институт на МВР - болници за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация - филиали в Банкя, Варна и Хисаря.
София област - "СБР-НК" ЕАД филиал Момин проход; Амбулатория за
индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физикална и
рехабилитационна медицина - балнеохотел "Констанция" Вили Костенец с. Костенец;
Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ
по физикална и рехабилитационна медицина -хотел "Калина" КК Боровец община
Самоков;
област Смолян - Амбулатория за специализирана медицинска помощ по
физикална и рехабилитационна медицина - за индивидуална практика - д-р
Румяна Ангелова хотел Родопи с. Баните; "СБР - НК" ЕАД - филиал с. Баните; СБР
"Родопи" ЕООД Рудозем; МБАЛ "Д-р Бр. Шукеров" АД- отделение по физикална и
рехабилитационна медицина Смолян.
област Монтана - "СБР - НК" ЕАД клон Вършец Вила "Тинтява" Вършец; "СБРНК" ЕАД филиал "Свети Мина" Вършец.

Информационен бюлетин- януари 2015 г.



СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 09.01.2015 г. в Министерство на труда и социалната политика министър
Калфин се срещна с представители на Националния съвет за интеграция на хора
с увреждания. Екипът на МТСП пое ангажимент за отворен диалог и конструктивен
дебат относно актуалните проблеми на хората с увреждания“. С тези думи министърът
на труда и социалната политика Ивайло Калфин, заедно със заместник-министър
Лазар Лазаров, посрещна в МТСП представители на Националния съвет за интеграция
на хора с увреждания. Те обсъдиха преустановеното от началото на годината
отпускане на социална пенсия за инвалидност като втора пенсия в размер на 25 на
сто от социалната пенсия за инвалидност.
„Близо 450 000 лица получават такава добавка“, каза министър Калфин.
Заместник-министър Лазаров уточни, че „не е преустановено отпускането на
социалната пенсия в случаите, когато тя е единствената пенсия за човека“. Членовете
на Съвета, сред които и председателя на СИБ г-н Красимир Коцев поставиха исканията
за прецизиране на критериите за национална представителност на организациите
за хората с увреждания, като се има предвид, че в България са регистрирани над
30 000 неправителствени организации, декларирали в устава си защита на правата
и интересите на хората с увреждания. Според изследване на Евростат, хората с
увреждания в ЕС са 15,6%, докато в България те са 7,2%“.
В дискусията за разширяване обхвата на услугите за възрастни хора и
подпомагането на родителите да отглеждат децата с увреждания в семейна среда, се
включиха Веска Събева, председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия
и Диана Инджова, председател на Центъра за психологически изследвания.
ІІ. През 2015 г. около 34 000 българи не могат да се пенсионират заради недостиг
на необходимия осигурителен стаж, възраст или и двете заедно, след потвърждаване
на изискванията заложени в КСО със Закона за бюджета на ДОО. Тази бройка е
относителна, защото НОИ не разполага с данни за кандидатите за пенсия за изслужено
време и старост преди 1997 г., от когато започва да работи Националният регистър
за осигурените лица. В края на миналата година в Народното събрание беше внесен
законопроект, който още не е разгледан, за гъвкаво пенсиониране – при получаване
на пенсия 24 месеца по рано от изискванията, същата да се изплаща с намаление от
0.4 % за всеки недостигащ месец.
Средният осигурителен доход, превърнат в категория труд е нараснал от 34.1 %
към 2000-та година, на 37.3% към 2014 г. Общата възраст за пенсионерите с лични
пенсии за същия период е нараснала от 67.7 г. на 72.1 г. Едва 10 % от възрастните
хора получават пенсия над 500 лв., в т.ч. само 43 000 са с пенсия над тавана от 840
лв. Под прага от 500 лв. получават общо 1.972 млн. възрастни хора. За да се увеличи
минималната пенсия до 500 лв., каквото предложение беше направено в Народното
събрание, ще са необходими месечно 530 млн. лв., а годишно – 6.4 млд. лв., което
прави 76 % от всички разходи за пенсии на държавния бюджет.
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