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Съюзен живот
І. Общото (делегатско) събрание на (СИБ), проведено на 12 април 2016 г. обсъди
и прие заложените в дневния ред на събранието Отчет за дейността на УС на СИБ за
2015 г., Доклад за извършената работа в СИБ за периода от 01.01. 2015 г. – 31.12.2015 г.;
Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ през 2015 г. ; Отчет за изпълнението на Бюджета
на СИБ за 2015 г.; Бюджет на СИБ за 2016 г. Извън дневния ред Председателят на
СИБ г-н Красимир Коцев запозна делегатите и гостите на събранието с актуалните
проблеми в социалната сфера, подготовката за VІІІ-я конгрес на СИБ и очерта
възможната реакция на СИБ, съобразно конкретната обстановка в страната. След
изчерпването на дневния ред разговорите продължиха в неформална обстановка по
конкретни казуси от организационната практика.

І. През м. май т.г. Надзорният съвет на НОИ ще вземе решение какъв ще бъде
процентът на актуализация на пенсиите от 01.07. 2016 г. В края на миналата година
предварителните разчети показваха 2.5 %. Според председателят на Надзорният съвет
г-н Бисер Петков, очертава се възможност на основание прогнозния осигурителен
доход и данните за инфлацията, процентът на увеличението на пенсиите в т.ч.
инвалидните, да бъде 2.6 %. Средната пенсия сега е 360 лв., а след 10 години размерът
на новоотпустатите пенсии ще бъде 36 – 40 % от сегашния осигурителен доход. Това
ще наложи преразглеждане на тежестта на 1-годишния осигурителен доход. По
предварителни разчети коефициентът за корекция на осигурителния годишен доход
за пенсиите, отпуснати до 31.12. 2015 г., от 01.01. 2017 г. ще стане 1.013. вместо сегашния
1.01.
От 01.07.2017 г. според прогнозите на Министерството на финансите пенсиите
ще нарастнат с 1.6 % , през 1918 г. – 3.6 %, през 2019 г. – с 2.9 %. След 10 години
новоотпуснатите пенсии ще бъдат с около 40 % по-високи от сегашните.
По данни на НОИ средномесечният осигурителен доход по чл. 70, ал. 4 от КСО е
в размер 743.25 лв и служи за изчисляване на индивидуалния пенсионен коефициент
за м. февруари 2016 г. Средномесечният осигурителен доход по чл. 70, ал. 2 от КСО
за периода 01.03. 2015 г. –29.02.2016 г. е в размер 733.59 лв. и служи за изчисляване
на размерите на новоотпуснатите пенсии с начална дата през м. март 2016 г.
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ІІ. Чл. 319 от КТ предвижда работниците и служителите с трайно намалена
работоспособност 50 % и над 50 % да ползват основен платен годишен отпуск не
по-малко от 26 работни дни. Този отпуск се ползва на специално правно основание
и в 26-те работни дни се включват и 20-те работни дни, предвидени в чл. 155, ал.4
от КТ. По-голям размер от предвидения в чл. 319 на КТ, може да се ползва при
наличие на друго правно основание, предвидено в колективния трудов договор или в
индивидуалния трудов договор.
Чл. 155, ал. 2 от КТ предвижда постъпилият за първи път на работа работник
(служител) да получи право на платен годишен отпуск след придобиване на 8 месеца
трудов стаж, независимо от броя на работодателите и времето на отработване.
ІІІ. На безплатен телефон 0 800 88 001 МТСП отговаря на граждани по
въпроси, свързани с дейността и социалната политика, както и на агенциите –
второстепенни разпоредители на бюджетни кредити. Консултациите са в областта
на: социални помощи; социални услуги на възрастни граждани; интеграция на хората
с увреждания; заетост и безработица; трудово право и обществено осигуряване;
безопасност и здраве при трудова дейност; европейско социално право и международни
трудови спогодби; подкрепа за децата и семейството; свободно движение на работници,
миграция и интеграция; сигнали и оплаквания от съществуващите над 100 услуги,
извършвани от агенциите на МТСП.
Работното време на телефона е всеки ден, включително събота и неделя от 8.00
ч. до 20.00 ч.
ІV. Списък на административните услуги, които се извършват от дирекции
"Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане
Наименование на					Нормативно основание (пълно
административната услугата			
наименование на нормативния акт и чл.)
1. Вписване в Регистър на физическите лица,
Чл. 18 от Закона за социално подпомагане
регистрирани по Търговския закон, 		
и чл. 43 от Правилника за прилагане и на
юридическите лица, които желаят 				
на Закона за социално подпомагане
да предоставят социални услуги.
2. Отпускане на месечна социална помощ по		
Чл. 9 от Правилника за прилагане
реда на Правилника за прилагане на Закона 		
на Закона за социално подпомагане
за социално подпомагане.
3. Отпускане на еднократна помощ по реда на		
Чл. 16 от Правилника за прилагане
Правилника за прилагане на Закона за 			
на Закона за социално подпомагане
социално подпомагане.
4. Отпускане на целева помощ за заплащане на 		
Чл. 14 от Правилника за прилагане
наем на общински жилища по реда на Правилника
на Закона за социално подпомагане
за прилагане на Закона за социално подпомагане.
5. Отпускане на еднократна помощ за издаване на
Чл. 16а от Правилника за прилагане
лична карта по реда на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане
на Закона за социално подпомагане.
6. Отпускане на еднократна помощ за покриване на
Чл. 17 от Правилника за прилагане
разходите за лечение в чужбина по реда на Правилни- на Закона за социално подпомагане
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ка за прилагане на Закона за социално подпомагане.
7. Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или
Чл. 20 от Правилника за прилагане
над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност на Закона за социално подпомагане
или определени вид и степен на увреждане, децата до
16–год. възраст с трайно увреждане и военноинвалидите
за безплатно два пъти в годината пътуване с железопътния
транспорт в страната годината – отиване и връщане.
8. Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда Чл. 5 а от Закона за семейни
на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи
помощи за деца
за деца.
9. Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо
Чл. 6 от Закона за семейни
дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за 		
помощи за деца
семейни помощи за деца.
10. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на 		
Чл. 6а от Закона за
близнаци до навършване на една година по реда на Правил- семейни помощи за деца
ника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
11. Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на Чл. 7 от Закона за семейни
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по помощи за деца
реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца.
12. Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до Чл. 8 от Закона за семейни
навършване на една година по реда на Правилника за 		
помощи за деца
прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
13. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до Чл. 8в от Закона за семейни
навършване на една година от майка (осиновителка) студен- помощи за деца
тка учаща в редовна форма на обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
14. Отпускане на еднократна целева помощ за ученици по
Чл. 10а от Закона за семейни
реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца
помощи за деца.
15. Отпускане на месечна добавка за деца с трайни уврежда- Чл. 8д от Закона за семейни
ния до 18-годишна възраст и до завършване на средно обра- помощи за деца
зование, но не по-късно от 20-годишна възраст по реда на
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за
деца и издаване на заповед.
16. Възстановяване на разходи на многодетни майки за без- Чл. 8г от Закона за семейни помощи
платно пътуване с ж.п. и автобусен транспорт в за деца
и чл. 34б от Правилника за
страната веднъж в годината – отиване и връщане по реда на прилагане на Закона за семейни
Правилника за прилагане на Закона за сем. помощи за деца. помощи за деца
17. Извършване на социална оценка по реда на Правилника Чл. 11 от Правилника за прилагане
за прилагане на Закона за интеграция на хората с		
на Закона за интеграция на хората с
увреждания.								увреждания
18. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция
Чл. 25 от Правилника за прилагане
за транспортни услуги по реда на Правилника за 		
на Закона за интеграция на хората с
прилагане на Закона за интеграция на хората с		
увреждания
увреждания.
19. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция
Чл. 26 от Правилника за прилагане
за ползване на информационни и телекомуникационни
на Закона за интеграция на хората
услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона 		
с увреждания
за интеграция на хората с увреждания.						
(Следва)
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и
рехабилитация за 2016 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация
в Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., са в размер на 17 902 942 лв. Предвижда се
през тази година около 44 700 лица да ползват парични помощи за профилактика и
рехабилитация.
Програмата е с продължителност 10 дни, като НОИ поема цената на нощувките
и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице, за
сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и
терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите със 17 юридически
лица за общо 47 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо
заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За
тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда
рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият
им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода
на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за
инвалидност, ако имат внесени или дължими осигурителни вноски за период от
шест последователни календарни месеца. Условието за тях е да не са навършили
възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът
на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар
да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на
ползване на паричната помощ. Изискването за внесени или дължими осигурителни
вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица
с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална
болест. Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест,
имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай
на трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. е 60 години и 10 месеца за
жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.
Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността,
необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика
и рехабилитация, ще намерите на интернет страницата на НОИ, в рубриката
„Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.
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