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І. На извънредно заседание на УС на СИБ от 02.07. 2018 г. се взе решение за
“прекратяване на участието в работата по проект BG 05M90P00 1-2. 011 – 0009
“Равен шанс за нас”.
ІІ. На 7 и 8 юли 2018 г. в кв. Църква на община Перник се проведе 12-тия
републикански многожанров фестивал на хората с увреждания. В проявата
участваха над 1800 хора със специфични възможности - самодейци в областта
на художествените занаяти, изобразителното, певческото и танцовото изкуство,
литературното и изпълнителското творчество. По традиция бе обособена алея на
занаятите. Гостите на фестивала наблюдават на живо как се прави качамак, бухти,
палачинки, как се плете и тъче.Фестивалът е с конкурсен характер, изпълненията
оценява жури с председател естрадната прима Мими Иванова. Той се реализира с
финансовата подкрепа на община Перник и Съюза на инвалидите в България с цел да
възроди българските занаяти. Участниците в проявата бяха поздравени и от кмета на
Перник Вяра Церовска, под чийто патронаж се провежда фестивала и от заместникомбудсманът Диана Ковачева.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Националният осигурителен институт определи поредния средномесечен
осигурителен доход, както следва:
- по чл. 70, ал.4 от КСО за м. април 2018 г. в размер на 893.27 лв., който служи за
определяне на индивидуалния пенсионен коефициент;
- по чл. 72, ал. 2 от КСО за периода 01. 05. 2017 г. – 30.04. 2018 г. в размер на 843.84
лв., който служи за изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии с начална дата
м. май 2018 г.
ІІ. През 2019 г. ще бъде обогатена информацията в електронните здравни
досиета на пациентите. В тях ще се отразят посещенията при общопрактикуващ
лекар и при лекар-специалист, изписаните лекарства, поставените диагнози,
проведени хоспитализации и лечения. Резултатите от изследванията не се качват в
електронните досиета.
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IIІ. От 01.07.т.г. всички пенсии, отпуснати за осигурителен стаж и възраст до
31.12.2017 г. ще се актуализират с 3.8 %. С Решение на МС от същата дата, социалната
пенсия за старост от 120.98 лв. става 125.58 лв. Тъй като тя влиза във формулата
за определяне на размера на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, те
също ще имат нови размери.
Пенсията за военна инвалидност:
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти: с над 90 % намалена
работоспособност (150 % от социалната пенсия за старост- 150 % от 125. 58 лв.) = 188.
37 лв.; за офицери (160 % от 125.58 лв.) = 200.93 лв.
- пенсии за военна инвалидност за сержанти и редници с намалена
работоспособност от 71 до 90 % работоспособност – 140 % от 125.58 лв. =175.81 лв. ;
за офицери – (150 % от 125.58 лв) = 188.37 лв.;
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти с намалена
работоспособност от 50 до 70,99 на сто (115 % от 125. 58 лв.) = 144. 42 лв.; за офицери
(120 % от 125.58 лв.) = 150.70 лв.;
- пенсии за гражданска инвалидност на лица с трайно увреждане над 90 % (150
% от 125.58 лв.) = 188.37 лв.; за лица с намалена работоспособност от 71 % до 90 % (140
% от 125.58 лв.) = 175.81 лв.; за лица с намалена работоспособност (от 50 % до 70.99
%) = 115 % от 125.58 лв. = 144.42 лв.;
Социални пенсии за инвалидност:
- за лица с трайно намалена работоспособност над 90 % - 120 % от 125.58 лв. =
150.70 лв.;
- за лица с трайно намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 110 % от 125.85
лв. = 138,14 лв.
- персонални пенсии 90 % от 125.58 лв. = 113,02 лв.
- добавка за чужда помощ за лица с увреждане над 90% с чужда помощ: 75% от
125.58 лв.= 94.19 лв.
Преизчислените пенсии за месец юли ще се изплащат от 09.07. до 20.07. т.г.
ІV. От 2 юли 2018 г., започна приемането на документи за целева помощ за
отопление на лица и семейства в дирекциите „Социално подпомагане“ .Заявленията
се подават по настоящ адрес на кандидатите, като приемът им ще продължи до 31
октомври 2018 г. Важно е да се отбележи, че предвиденото увеличение на пенсиите
от 1 юли с 3.8 % няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ,
като доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпускане на целева помощ
за отопление ще бъде коригиран със съответния коефициент. За да се гарантира
устойчивост, предвидимост и прозрачност на действащия корекционен механизъм,
промените в Наредбата предвиждат автоматично обвързване на корекционния
коефициент с регламентирания в Кодекса за социално осигуряване ред за ежегодното
осъвременяване на пенсиите от 1 юли.
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто
средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на
заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход
за отопление (ДМДО) и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за
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прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
Целеви групи съгласно чл.2, ал. 4 от Наредбата ГМД 		
%
ДМДО
													 лева
1. За лице, живеещо само					
75		
233,08
174,81
2. За лице с трайно намалена работоспособност
50 на сто или над 50 на сто, живеещо само		
75		
272,68
204,51
3. За дете сирак							
75		
219,88
164,91
4. За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а
ако учи - до придобиване на средно или професионално образование,но не повече от 20-год. възраст 75		
272,68
204,51
5. За всеки един от съвместно живеещи съпрузи
75		
167,08
125,31
6. За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учидо придобиване на средно или професионално
образование, но не повече от 20-годишна възраст
75		
180,28
135,21
7. За дете с трайно увреждане				
75		
219,88
164,91
8. за дете, настанено в семейство на роднини и
близки или в приемно семейство по чл. 26 от Закона
за закрила на детето 						75		224,68
168,51
9. За лица, съжителстващо с друго лице
(лица) или семейство						75		224,68
168,51
10. За бременни жени 45 дни преди раждане		
75		
206,68
155,01
11. За родител, полагащ грижи за дете
до 3-г. възраст							75		206,68
155,01
12. За лице на възраст над 70 г.				
75		
206,68
155,01
13. За лице на възраст над 65 г., живеещо само
75		
297,88
223,41
14. За лице на възраст над 75 г., живеещо само
75		
311,08
233,31
15. За лице с трайно намалена
работоспособност 50 на сто или над 50 на сто		
75		
206,68
155,01
16. За лице с трайно намалена работоспособност 70 на сто или над 70 на сто			
75		
246,28
184,71
17. За лице с трайно намалена работоспособност 90 на сто или над 90 на сто			
75		
297,88
223,41
Месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия зимен
сезон ще е 74,83 лв. Общият размер на помощта за целия отоплителен период 1
ноември 2018 г. – 31 март 2019 г. ще се увеличи на 374,15 лв. Заявление-декларация
за отпускането на целева помощ за отопление може да се изтегли от уеб-страницата
на Агенцията за социално подпомагане в раздела "Административни услуги".

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На информационно събитие в МТСП беше представен Проект на Европейския
социален фонд плюс (ЕСФ +) от зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа
Зорница Русинова и г-жа Андриана Сукова – зам.-генерален директор на Генерална
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дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” към Европейската
комисия. Европейският социален фонд плюс е финансовият инструмент, който ще
инвестира директно в хората и ще осигури реалното изпълнение на Европейския
стълб на социалните права през новия програмен период. Общият бюджет на ЕСФ+
е 101,2 милиарда евро. Предложението на Европейската комисия е най-малко 25% от
тези средства да се отделят за насърчаване на мерките за социалното приобщаване и
да се насочат към най-нуждаещите се. В проекта на ЕС за следващия програмен период
се предвижда увеличение с 8% на средствата за кохезионна политика за България.
ЕСФ+ ще постави акцент върху младежката безработица и социалното
приобщаване. Държавите членки с висока младежка безработица ще трябва да
посветят минимум 10% от заделения им ресурс за подкрепа на младежката заетост.
Фондът ще продължи да допринася за уменията на хората чрез обучения.
ІІ. На 10 юли в зала „Триадица“ на резиденция „Бояна“, под патронажа на
държавния глава Румен Радев, се проведе кръгла маса на тема: „Хората с увреждания
като ресурс за първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“.
В дискусията участваха всички заинтересовани страни – представители на
организациите на и за хора с увреждания, на работодателските организации, на
Министерството на труда и социалната политика и на Националното сдружение
на общините в Република България. В рамките на форума бяха обсъдени добрите
практики и затрудненията, които срещат хората в неравностойно положение и
работодателите при осигуряването на заетост. По време на конференцията бяха
представени възможностите за професионално обучение и квалификация. Във
фокуса на дискусията беше законодателството, подкрепящо процеса за интеграция
на хората с увреждания на пазара на труда.
ІІІ. С протест на национално представителните организации на и за хора с
увреждания с активното участие на членове на СИБ, бе съпроводено първото
публично обсъждане на проекта на Закон за личната помощ в Народното събрание
на 05.07.2018 г.. Организациите на и за хора с увреждания обясниха, че не са против
личната помощ, но държат на комплексен подход и мерки, насочени към равни,
хуманни и недискриминационни права за тази уязвима част от обществото. Затова
предлагат нормативните текстове, уреждащи личната помощ, да станат част от Закона
за хората с увреждания и Закона за социалните услуги, по които се работи в момента
и които ще разпишат цялостна реформа в тази сфера.
Важно е да знаете, че разглеждането на трите законопроекта - за личната помощ,
за хората с увреждания и за социалните услуги ще зависи само от депутатите в
Народното събрание. Така, че не се подписвайте под декларации под предлог, че
национално представителните организации са съгласни с разглеждането на трите
закона.
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