СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”

Национален център за обучение, квалификация,
информация и консултации за хора с увреждания
година XXX

юли 2020 год..

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ, проведено онлайн на 01.06.2020 г. от 13,00 часа,
водещият в София, членовете на УС от местоживеенето си УС НА СИБ ВЗЕ
СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
"УС на СИБ, по изключение във връзка с извънредната епидемична обстановка,
препоръчва на управителните органи на всички организационни структури на СИБ,
да изполват правото си с решение да отсрочат с три месеца след 30.09. задължението
на съюзните членове да заплатят годишния си членски внос до 31.12.2020 г.“.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
I. С чл. 10 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО)
за 2020 г., считано от 1 юли до 31 декември 2020 г. е увеличен минималният размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО на 250,00 лв. (увеличение
с 13,95 на сто).
МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЛИЧНИТЕ ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
ОТ 1 ЮЛИ 2020 Г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. СА КАКТО СЛЕДВА:
1. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст - чл. 68 КСО:
основание за отпускане		
начин на определяне 		
размер в лева
по чл. 68, ал. 1 КСО 		
определен с чл. 10 от ЗБДОО/2020 г.
250,00 лв.
по чл. 68а КСО			
определен с чл. 10 от ЗБДОО/2020 г.
250,00 лв.
по чл. 68, ал. 3 КСО 		
85 % от 250,00 лв. 					
212,50 лв.
2. Лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
- чл. 79 КСО, при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
(ТНР/ВСУ):
ТНР/ВСУ 			
начин на определяне 		
размер в лева
над 90 на сто 			
125 % от 250,00 лв.			
312,50 лв.
от 71 до 90 на сто 		
115 % от 250,00 лв. 			
287,50 лв.
от 50 до 70,99 на сто		
100 % от 250,00 лв. 			
250,00 лв.
3. Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване - чл. 74 КСО, при трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (ТНР/ВСУ):
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ТНР/ВСУ 			
начин на определяне		
над 90 на сто 			
115 % от 250,00 лв. 		
от 71 до 90 на сто		
105 % от 250,00 лв.		
от 50 до 70,99 на сто 		
85 % от 250,00 лв. 			
4. Наследствена пенсия по чл. 81, ал. 2 КСО:
начин на определяне				
размер в лева
75 % от 250,00 лв.				
187,50 лв.

2
размер в лева
287,50 лв.
262,50 лв.
212,50 лв.

II. Близо 500 лв. ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020-2021 г.
като размерът й беше увеличен с 30 лв. спрямо миналата година. Тя се отпуска за пет
месеца – 1 ноември до 31 март.
Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП)
по настоящ адрес, чрез ПИК или електронен подпис в Системата за сигурно електронно
връчване, както и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи
необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата
на Агенцията за социално подпомагане на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.
Припомняме, че основа при определянето на диференцирания доход за
отопление е „Базовия доход за отопление“ (БДО). БДО е равен на двойния размер
на определения месечен гарантиран минимален доход, т.е. е равен на 150 лв. (Виж
Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление, посл. изм и доп. ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. ).
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто
средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението
е по-нисък или равен от диференциран доход за отопление и отговарят на условията по
чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
Също така и увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 г. с 6,7% няма да се отрази на
правото на достъп до този вид помощ.
Диференцираният доход за отопление се определя, както следва:
1. за лице, живеещо само – 1,30 от БДО = 1,30 х 150 = 195 лв.
2. за лице с 50 на сто или над 50 на сто ТНР, живеещо само – 1,57 от БДО = 1,57 х
150 = 235,50 лв;
3. за дете-сирак до 18-год. възраст, а ако учи – до придобиване на средно или проф.
образование, но не повече от 20-год. възраст – 1,27 от БДО = 1,27 х 150= 190,50 лв;
4. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи/учат – до
придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна
възраст – 1,57 от БДО = 1,57 х 150 = 235,50 лв;
5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи – 1,00 от БДО =1 х 150 = 150 лв.;
6. за дете от 0- до 18-год. възраст, а ако учи – до придобиване на средно или проф.
образование, но не повече от 20-год. възраст – 1,03 от БДО = 1,03 х 150 = 154,50 лв;
7. за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване
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на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст –
1,30 от БДО = 1,30 х150 = 195 лв;
8. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно
или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст, настанено
в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за
закрила на детето – 1,25 от БДО = 1,25 х 150 = 187,50 лв;
9. за дете от 5- до 16-год. възраст, което не учи – 0,30 от БДО = 0,30 х 150 = 45 лв;
10. за дете от 16- до 18-год. възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция „Бюро
по труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 от ППЗСП – 0,90 от БДО = 0,90 х 150 = 135 лв;
11. за родител, отглеждащ дете/деца до 18-годишна възраст, което не учи – 0,50 от
БДО = 0,50 х 150 = 75 лв.
12. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство – 1,24 от БДО = 1,24
х 150 = 186 лв.;
13. за бременни жени 45 дни преди раждане – 1,20 от БДО = 1,20 х 150 = 180 лв;
14. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст – 1,20 от БДО = 1,20 х
150 = 180 лв;
15. за лице над 70 години – 1,20 от БДО = 1,20 х 150 =180 лв;
16. за лице над 65 години, живеещо само – 1,75 от БДО = 1,75 х 150 = 262,50 лв;
17. за лице над 75 години, живеещо само – 1,85 от БДО = 1,85 х 150 = 277,50 лв;
18. за лице с 50 на сто или над 50 на сто ТНР – 1,20 от БДО = 1,20 х 150 = 180 лева;
19. за лице с 70 и над 70 на сто ТНР – 1,42 от БДО = 1,42 х 150 = 213 лв;
20. за лице с 90 и над 90 на сто ТНР– 1,72 от БДО = 1,72 х 150 = 258 лева.
При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициента се прилага
коефициентът с по-висок размер с изключение на случаите, посочени по-горе по т. 9,
10 и 11.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

I. ПАРЛАМЕНТЪТ УДЪЛЖИ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ИЗТЕКЛИТЕ ТЕЛК
РЕШЕНИЯ. Без поправката 5000 души нямаше да могат да вземат пълната си пенсия.
Промяната стана с поправки в Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение. Те бяха внесени в зала от ГЕРБ в преходните и заключителните
разпоредби на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Текстовете засягат около 5000 души, припомни зам шефът на икономическата
комисия в парламента Даниела Савеклиева от ГЕРБ. Техните експертни решения
изтекоха по време на извънредното положение, годността им беше разсрочена до 13
юли и беше нужна законова поправка, за да се удължат още. Без подобен текст хората
не биха могли да получават пенсиите си. Изтеклите експертните решения на ТЕЛК и
НЕЛК продължават действието си и по време на извънредната епидемична обстановка
и още три месеца след нейната отмяна, гласуваха депутатите.
II. Близо 29 000 ВЪЗРАСТНИ, ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И С ДОХОДИ ПОД ПРАГА
НА БЕДНОСТ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА. Услугата,
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чрез която се подпомагат част от най-уязвимите от пандемията от COVID-19 групи,
трябваше да приключи в края на този месец. За удължаването й Министерството на
финансите отпусна допълнителни 9 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика (МТСП). Средствата ще бъдат преведени на общините, които
и до момента предоставяха храна по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията
на извънредна ситуация“, като кандидатстването ще бъде на два етапа. Първият етап
е за осигуряване на топъл обяд до края на август. След това е предвиден втори етап на
кандидатстване – за предоставяне на услугата до края на годината. Нуждаещите ще
получават всеки ден супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
До края на годината безплатно в обществените трапезарии в страната ще се хранят
и други над 4100 души. В средата на май програма „Обществени трапезарии“ на МТСП
беше удължена, като бяха включени нови 1400 самотно живеещи, хора, останали без
дом, работа и доходи, както и ползващи социално подпомагане, и поставени под
карантина.
Още в началото на пандемията от ОП „Развитие на човешките ресурси“ бяха
осигурени допълнителни 45 млн. лв. ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНАТА
ГРИЖА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г. Благодарение на това 30 000 възрастни и хора с
увреждания в 240 общини получават храна, лекарства или помощ за извършване на
административни услуги, а други 12 500 – социално-здравни услуги.
От началото на април до средата на юни по Оперативната програма за храни бяха
раздадени 1405 тона храни от първа необходимост. Пакети получиха над 58 000 лица
и семейства в затруднено положение. В следващите месеци предстои съвместно с БЧК
да бъдат раздадени 6900 тона хранителни продукти на стойност 17 млн. лв., с които
ще бъдат подпомогнати около 500 000 души.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 25 юли на 77-годишна възраст ни напусна
нашият колега Пею Пеев.
Загубихме дългодишен експерт по трудовите, осигурителни
и други проблеми на хората с увреждания.
Той беше и много добър автор на художествена и хумористична проза.
Почивай в мир, г-н Пеев!
					
От Председателя на СИБ Красимир Коцев
и колегите от ЦУ на СИБ
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