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НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември.
Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на
пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и
компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363,00 лв. включително,
колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г.
За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа правителството ще
отпусне допълнителни 51 048 700 лв. лева по бюджета на държавното обществено
осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
ІІ. С Постановление на МС № 275 от 1 ноември 2019 г. се определя нов размер на
линията на бедност (ЛБ) 363 лева за страната за 2020 г.(ДВ, бр. 87, от 5.11.2019 г. )
Новият размер на линията на бедност, променя размера на отпусканата месечна
финансова подкрепа на хората с трайни увреждания за следващата година съгласно
Закона за хората с увреждания.
През 2020 г. хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст ще получават
месечната финансова подкрепа, както следва:
- над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават
социална пенсия за инвалидност и която е в размер на 57% от линията на бедност,
от 198,36 лв. на месец става 206,91 лв. на месец.
- над 90 на сто степен на увреждането с определена чужда помощ, които получават
пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука
или професионална болест и която е в размер на 30 на сто от линията на бедност, от
104,40 лв. става 108,90 лв.
- над 90 на сто степен на увреждането и която е в размер на 25 на сто от линията
на бедност, от 87 лева става 90,75 лв.;
- от 71 до 90 на сто степен на увреждането и която е в размер на 15 на сто от
линията на бедност, от 52,20 лв. става 54,45 лв.;
- хората от 50 до 70,99 на сто степен на увреждането и която е в размер на 7 на сто
от линията на бедност, от 24,36 лв. става 25,41 лв.
Целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство, за
преустройство на жилище и за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги
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също ще се повишат през 2020 г. както следва:
- Целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство за хората с
трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, която е до четирикратния
размер от линията на бедност за 2020 г. става 4 х 363 лв = 1452 лв, ако средномесечният
доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от ЛБ (за
2020 г. – 363 лв). Лицата трябва да отговарят и на следните допълнителни условия: а)
имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно
намалена работоспособност, и б) са работещи или учащи.
- Целева помощ за преустройство на жилище за хората с над 90 на сто степен на
трайно нам. работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени
вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, която е до
двукратния размер от ЛБ за 2020 г. т.е 2х 363 лв = 726 лв., ако средномесечният доход
на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от ЛБ (за 2020
г. – 363 лв).
- Целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги е в размер
до 80 на сто от ЛБ и съответно за 2020 г. става 0,80 х 363 = 290,40 лв, но не повече
от действително направения разход съгласно представените документи. Хората с над
90 на сто нам.работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите
имат право на целева помощ, която се предоставя веднъж годишно при наличие на
медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на
балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди.
Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване
на разходите за един придружител при същите условия и размер.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. 6,7% ще е увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 г.. Това е записано в
проектобюджета на държавното обществено осигуряване, предложен от управителя
на НОИ Ивайло Иванов.
Минималната пенсия ще се вдигне с 14,7 лв. и ще стане 234,13 лв., а средната ще
стигне 412,28 лв. спрямо 381,74 лв. През тази година, предвижда документът.
Тавана на пенсиите обаче няма да бъде променен и остава 1200 лв. и догодина. Сега
го получават 27 хил. Души. Максималният осигурителен доход също няма да се вдига
– ще продължава да е 3000 лв.
Увеличение ще има и при минималната заплата догодина – тя скача от 540 на
610 лв., като толкова ще е размерът и на минималните осигурителни прагове. При
земеделците и тютюнопроизводителите това ще доведе до вдигане на минималния
праг от 400 на 610 лв.
Няма промяна и в парите за майчинството. Те са 380 лв. на месец за дете от 1 до 2
години. Обезщетението за безработица остава най-малко 9 лв. на ден и най-много
74,29 лв.
Засега не се предвижда промяна и при изплащането на болничните. Остава стария
ред, при който първите 3 дни се плащат от работодателите, а след това от НОИ.
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ІІ. Над 545 000 лв. допълнително ще се насочат към Националната програма за
заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Това реши Националният съвет
за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната политика.
Допълнителните средства се осигуряват чрез вътрешно преразпределение на 1 624
788 лв. от бюджета на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Това ще
даде възможност на 657 души да започнат работа.
Насочването на допълнителни средства към програмата за заетост на хора с
увреждания се налага поради големия интерес към нея от страна на работодателите
и безработните. По нея се осигурява заетост и доходи за период от 2 години за хора
с увреждания. За голяма част от тях това е единствената възможност за трудова
реализация. От началото на 2019 г. до края на септември по програмата са работили
1 231 души. За техните възнаграждения до момента са изразходвани 6 300 731 лева.
Допълнителни 370 430 лв. ще се насочат и към националната програма „Помощ
за пенсиониране. По нея се осигурява заетост за период до 24 месеца за безработни
над 58 години, с което се подобряват възможностите за включените в програмата
хора да придобият право на пенсия. От началото на 2019 г. до края на септември по
програмата са работили 794 души. Изразходваните средства са 4 068 730 лв.
Увеличение на средствата е предвидено и по национална програма „Асистенти на
хора с увреждания” - с 325 275 лв. Бюджетът на програмата за обучение и заетост на
продължително безработни лица ще се повиши с 218 221 лв.
В Националния план за действие по заетостта за 2019 г. за активна политика на
пазара на труда са предвидени 69 540 000 лв. С тях се осигурява заетост за 17 573
безработни и обучение за 11 096 безработни.
ІІІ. Близо 500 000 души с увреждания са получили подкрепа със средства от
държавния бюджет през 2018 г. За добавки за социална интеграция през същата
година са били платени 151 568 051 лв. Това се посочва в Доклада за изпълнението на
Националната стратегия за хората с увреждания в периода 2016-2018 г., който беше
одобрен от правителството.
Документът отразява постигнатите резултатите в изпълнението на държавната
политика за хората с увреждания по посочените в националната стратегия ключови
приоритети до 2020 г. Те са свързани с осигуряване на достъп до среда за живеене,
качествено образование и здравни услуги, заетост, възможности за спорт, отдих,
туризъм и участие в културния живот.
Акцентът в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за интеграция на
хората с увреждания, който регламентира институционалната рамка, стратегическите
и оперативни документи за управление на политиката за интеграция на хората с
увреждания и върху реализираните дейности по приоритета „Хората с увреждания
- пълноправни членове на обществото“ по време на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз.
Докладът отчита също дейността на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания към Министерския съвет, който е консултативен орган при
осъществяване на политиката за хора с увреждания, както и на сътрудничество и
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координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт
и структурите на гражданското общество.
ІV. Деца с увреждания ще бъдат преглеждани без направление при специалисти.
Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет за структурни
промени в системата на здравеопазването, който е предложен от Министерството на
здравеопазването за обществено обсъждане.
Същото облекчение ще се прилага и за тяхната физиотерапия и рехабилитация.
Процедурите ще се осъществяват в специално изградени центрове за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ). Във
въпросните дневни центрове ще се провежда още ранна диагностика, лечение и
медицинска и психо-социална рехабилитация, както и продължително лечение и
рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания.
Освен това медицински специалисти ще ги посещават в дома им, когато има нужда
от консултация или преглед, както и от оказване на специфична грижа.
Тези структури се създават в услуга на родителите, които ще бъдат обучавани какви
по-специални грижи да полагат за децата си, независимо дали те са бебета, малки деца
или юноши с ТЕЛК, става ясно от проектодокумента.
Такава подкрепа ще получават и тези, които са настанени в т.нар. центрове от семеен
тип, каквито се създадоха след закриването на домовете за деца и юноши, лишени от
родителски грижи, и медико-социалните домове.
Тези дейности са наложителни не само за превенция на изоставянето на деца в социални
домове, но и за профилактика на уврежданията при малчуганите и минимизиране на
последствията от уврежданията, се казва още в проектопостановлението.
Към момента в системата на Министерството на здравеопазването има 13 дома за
медико-социални грижи за деца, които по смисъла на Закона за лечебните заведения
са второстепенен бюджетен разпоредител към ведомството. Съгласно приетата през
2010 г. национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България“ и новия Закон за социалните услуги от тази година към 1 януари 2021
г. тези домове трябва да бъдат закрити. Отглежданите в тях деца и тийнейджъри с
увреждания пък ще бъдат върнати в семействата, ще бъдат насочени към приемни
семейства или ще бъдат настанени в центрове от семеен тип.
До месеци следва да бъде закрит домът за медико-социални грижи във Видин. В
проектодокумента се посочва, че за последните 12 месеца в него е отглеждано само
едно дете, като другите са в собствените си или в приемни семейства, на които вече се
оказват услуги от изградения преди две години център за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания в града.
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