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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

I. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(НСОРБ) ВЪЗОБНОВЯВА ЕЖЕДНЕВНОТО ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРЕЩИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА ОБЩИНИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ
ОКАЗВА СЪДЕЙСТВИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, БОЛНИ И ХОРА ПОД КАРАНТИНА.
Информацията може да намерите на интернет страницата на НСОРБ: https://www.
namrb.org/goreshtchi-telefoni-za-dostavka-na-chrani-i-medikamenti-za-nuzdaeshtchise?fbclid=IwAR2XJGqfNzh9mo1cpyZpvEIRJIi5cR1Q32_9Rh0zM0DHpsylZgi_DowlWoc
Информация за промяна в телефоните или разкриване на допълнителни услуги
общините могат да подават по всяко време на следния имейл: m.petrova@namrb.org
II. Министерството на труда и социалната политика стартира нова кампания за
набиране на ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ.
Крайният срок за подаване на документи е 5 май 2021 г.
Между 10 000 и 100 000 лв. е сумата, която се отпуска по програмата за проекти,
свързани с изграждането на достъпната жилищна среда за хората с увреждания –
изграждане на рампи, подемни платформи, асансьори. По този компонент могат да
кандидатстват собственици на индивидуални жилищни сгради (къщи), които са с
трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства
има такива лица. Проектни предложения могат да подават и сдружения на
собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради (блокове),
в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички.
До 8000 лв. са средствата за проекти по компонент „Лична мобилност“. Помощта е
за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, като стойността на
всяко предложение ще се определя въз основа на документи, съдържащи технически
и финансови параметри за необходимото изменение на конструкцията на превозното
средство. Освен това, кандидатите, които към момента нямат придобита
правоспособност за управление на МПС, през 2021 г. ще могат да получат и
финансиране на курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват по този компонент
имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и
решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са
физически годни да бъдат шофьори.
Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата
компонента може да се намери в рубриката „Национална програма за достъпна
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жилищна среда и лична мобилност“ на страницата на МТСП.
III. В ДВ, бр. 98, от 17.11.2020 г. е публикувано Постановление № 306 от 9 ноември
2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги.
С правилника се регламентира редът за насочване за ползване на социални услуги,
както и за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и
на индивидуалния план за подкрепа. Определено е минималното съдържание на
договора за ползване на социални услуги, условията за неговото прекратяване и
продължаване. Урежда се редът за сътрудничество и координация между доставчиците
на социални услуги, когато лицето ползва социални услуги от различни доставчици,
както и координацията при подкрепа от различни системи. Определят се условията и
редът за ползване на заместваща грижа.
С правилника за прилагане на Закона за социалните услуги се определят елементите
на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата
дейности за различните социални услуги, както и начинът за формиране на размера
на таксите за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.
Уреждат се случаите, в които лицата не заплащат такса за ползване на социална услуга
в пълен размер, както и социалните услуги, за които не се заплаща пълен размер на
таксата. Регламентира се и редът за създаване, промяна на броя на потребителите и
мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на
социалните услуги и стъпките за предварително одобрение от Агенцията за социално
подпомагане за създаване на социални услуги. С правилника се определя и редът за
провеждането на конкурсите за възлагане на социални услуги, договорите за възлагане,
оценката на тяхното изпълнение и други.
Всички лица, които досега ползват финансирани от държавния бюджет социални
услуги, ще могат да продължат да ползват същите услуги, независимо от настоящия
им адрес. Предвидено е и, че до приемането на новите стандарти за финансиране (за
2022 г.) насочването за ползване на финансирани от държавния бюджет социални
услуги ще се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“, като само за
ползването на асистентската подкрепа насочването ще бъде от общините.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. OКОЛО 50 000 ДУШИ ОТ НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА
ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД И СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2021 г. Осигуряването на услугата
без прекъсване от страна на общините ще стане възможно, след като правителството
даде съгласие Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица в България за периода 2014 - 2020 г. да сключва договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения бюджет на
оперативната програма.
Средствата ще бъдат осигурени по линия на инициативата на Европейската комисия
за преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU. По този начин
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ще се даде възможност Управляващият орган да реализира чрез общините нова
операция за предоставяне на топъл обяд, в отговор на предизвикателствата, породени
от безпрецедентната пандемична ситуация в страната.
Очакванията са, че допълнителният ресурс ще е достатъчен за поетапно сключване
и префинансиране на около 200 договора с общини, което ще даде възможност
предоставянето на топъл обяд да продължи от 1 януари 2021 г. без прекъсване.
II. ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА, С ПОМОЩТА НА КОЯТО БЛИЗО 43 000
ВЪЗРАСТНИ И ХОРА ПОД КАРАНТИНА ПОЛУЧАВАТ ДОСТАВКИ НА ХРАНА И
ЛЕКАРСТВА В ДОМОВЕТЕ СИ, ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА.
Новата възможност за общините е по програмата „Патронажна грижа+“ по
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ с допълнителен ресурс от
85 млн. лв., осигурени от механизма на Европейската комисия REACT EU.
Екипите на патронажa ще продължат да правят доставки до домовете на
нуждаещите се, като храната и лекарствата се закупуват с техни средства. Освен
това служителите могат да извършват някои неотложни административни услуги
или да плащат битови сметки вместо тях. Ако в дома на възрастен човек се счупи
чешмата или изгори крушка и той не може да я смени сам, екипите могат да закупят
необходимите консумативи и да ги подменят. Помощ може да се окаже и на хората,
които не могат да почистят снега пред къщите си сами. Сред служителите на
патронажа има и медицински лица, които могат да мерят кръвното или да проследяват
графика за лекарствата на потребителите. Ако включените в услугата имат нужда от
психологическа подкрепа или консултиране, такива също ще им бъдат осигурени.
Като част от операция „Патронажна грижа+“ общините ще могат да подпомагат
социалните си услуги с допълнително финансиране за обезпечаване сигурността и
здравословната среда за потребителите и социалните работници. Ще се финансират
дейности като осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите
на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за
разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети,
телефони и др., както и допълнително заплащане на персонала за извънреден труд.
III. ПЕНСИОНЕРИТЕ С НАЙ-НИСКИТЕ ПЕНСИИ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА
ЕДНОКРАТЕН ВАУЧЕР ОТ 120 ЛЕВА ЗА ХРАНА ДОГОДИНА. Това реши
парламентът, приемайки на второ четене текстове от Закона за бюджета на държавата
за 2021 година.
На пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и
компенсациите към тях е от 300.01 лв. до 369 лв. включително, ще се отпусне еднократно
годишна финансова подкрепа за храна в размер на 120 лв. Помощта ще се изплаща
чрез бюджета на социалното министерство, гласят текстовете.
Ваучерите за храна ще се получават през април.
IV. ПРАВО НА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ВЕЧЕ ЩЕ ИМАТ САМО ВЪЗРАСТНИ С НАД
70% УВРЕЖДАНИЯ И ПРАВО НА ЧУЖДА ПОМОЩ И ДЕЦА С НАД 50 НА СТО
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УВРЕЖДАНИЯ И ПРАВО НА ЧУЖДА ПОМОЩ, ГЛАСЯТ НОВИТЕ ТЕКСТОВЕ В
ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ, КОИТО ОКОНЧАТЕЛНО СА ПРИЕТИ ОТ
ПАРЛАМЕНТА. Поправките влизат в сила от 1 януари и заместват текстовете, според
които от тази дата право на лична помощ трябваше да имат всички хора с увреждания,
но след индивидуална оценка на потребностите. Тъй като те са 670 000 души, а
осигуряването на асистенти за всички струва над 30 милиарда лева, социалното
министерство внесе спешните промени в закона.
Досега на практика право на асистенти имаха децата с над 90% увреждания, както
и възрастните инвалиди с над 90% ТЕЛК и право на чужда помощ, но това беше според
отлагателен срок, който изтича в края на годината. Така, според данните на МТСП,
догодина достъп до лична помощ ще имат около 80 000 души, при малко над 30 000
тази година.
Коефициентът от 1,2 от минималната заплата ще остане като минимално заплащане
за асистентите и така догодина асистентите ще получават 780 лв. за 8 часов работен
ден. Първоначално идеята беше заплатите на асистентите да са 930 лева.
Броят на часовете за лична помощ ще се дава съгласно Методиката за извършване
на индивидуална оценка въз основа на четири степени на зависимост от интензивна
подкрепа. Според тях за първа степен човекът ще има право на 25 часа месечно лична
помощ, за втора степен - до 42 часа, за трета - до 84 часа и за четвърта - до 168 часа.
Създаването на държавната агенция за хората с увреждания се отлага за 2022
година, приеха още депутатите.
V. Минималната работна заплата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 година, реши
правителството. Ръстът спрямо тази година е с 6,6%.
До 60 работни дни неплатен отпуск ще се признават за осигурителен и трудов стаж
през 2021 година, реши парламентът, приемайки окончателно Закона за бюджета на
ДОО. Причината е отново коронакризата и несигурната икономическа обстановка.
До 6 месеца ще се спира изплащането на пенсии и обезщетения при подозрение за
фалшив документ, гласуваха още депутатите. Ако след проверка се докаже, че
нарушения няма, парите се възстановяват. Ако се установят фалшиви документи, ще
се подава сигнал до прокуратурата и пенсията ще бъде спряна, а изплащането й ще се
възстановява след приключване на наказателното производство. Понастоящем
пенсия може да бъде спряна само след окончателно решение на съда.
Променя се и Наказателният кодекс и всеки, предоставил фалшив документ за
пенсия, е заплашен от затвор от 2 до 8 г.
Пожизнени инвалидни пенсии пък ще се дават само на хората, които са се
пенсионирали по общите правила за трета категория. Хората, които имат възрастта,
но не и нужните години работа, ще трябва редовно да ходят на ТЕЛК за правото на
инвалидна пенсия или добавка.
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