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

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

януари 2021 г..

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Социални параметри през 2021 г.:
- минималната месечна работна заплата става 650 лв., а часовата работна заплата при пълен работен ден и петдневна работна седмица – 3,92 лв.
- социална пенсия за старост – 141,63 лв.;
- линия на бедност - 369 лв;
- увеличение на пенсиите от 01.07.2021 г. е с 5 %.
- парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 380 лв;
- месечна помощ за деца при доход на член от семейството до 410 лв.:
за 1 дете – 40 лв.; за 2 деца – 90 лв.; за 3 деца – 135 лв; за четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
При средномесечен доход на член от семейството от 410,01 лв. до 510 лв включително месечната помощ за деца е в размер 80 на сто от пълния размер на помощта.
- месечна помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв.
- еднократна помощ при раждане на живо дете е, както следва: 1. за първо дете
– 250 лв.; 2. за второ дете – 600 лв.; 3. за трето дете – 300 лв.; 4. за четвърто и всяко
следващо дете – 200 лв.
- допълнителна еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50
и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст е 100 лв.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по чл. 8д, ал. 1 от
Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане (ВСУ) или
степен на трайно намалена работоспособност (СТНР) - 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
Тази помощ се предоставя на родители (осиновители), когато отглеждат деца с
трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, независимо от доходите на семейството,
при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
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Тази помощ се предоставя на семействата на роднини или близки и приемните
семейства, независимо от доходите им, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е 115 лв
- еднократната помощ за ученици, записани в първи клас и в осми клас, по чл. 10а
и чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2021 - 2022 година е 300 лв.
- еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на
120 лв. за пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките
и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително.
Помощта се изплаща чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика по предоставена информация за правоимащите лица от Националния осигурителен институт през април 2021 г.
- бонус от 50 лв. към пенсията за всички пенсионери до март т.г.
Пенсиониране за стаж и възраст:
- жени – възраст 61 г. и 8 м.; стаж – 36 г.;
- мъже – възраст 64 г. и 4 м. ; стаж – 39 г.
II. Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на ДОО:
Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица:
- минимален месечен размер - 650 лв.;
- максимален месечен размер – 3000 лв;
Размери на месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;
Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст - 300 лв.;
Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;
Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – 12 лв;
III. С чл. 10 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО)
за 2021 г., считано от 1 януари до 31 декември 2021 г. е увеличен минималният размер
на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО на 300,00 лв.
(увеличение с 20 на сто).
МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЛИЧНИТЕ ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 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/2021 г.
300,00 лв.
по чл. 68а КСО			
определен с чл. 10 от ЗБДОО/2021 г.
300,00 лв.
по чл. 68, ал. 3 КСО 		
85 % от 300,00 лв. 					
255,00 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):
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ТНР/ВСУ 			
над 90 на сто 			
от 71 до 90 на сто 		
от 50 до 70,99 на сто		
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начин на определяне 		
125 % от 300,00 лв.			
115 % от 300,00 лв. 			
100 % от 300,00 лв. 			

размер в лева
375,00 лв.
345,00 лв.
300,00 лв.

3. Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване - чл. 74 КСО, при трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (ТНР/ВСУ):
ТНР/ВСУ 			
начин на определяне		
размер в лева
над 90 на сто 			
115 % от 300,00 лв. 		
345,00 лв.
от 71 до 90 на сто		
105 % от 300,00 лв.		
315,00 лв.
от 50 до 70,99 на сто 		
85 % от 300,00 лв. 			
255,00 лв.
4. Наследствена пенсия по чл. 81, ал. 2 КСО:
начин на определяне				
размер в лева
75 % от 300,00 лв.				
225,00 лв.

Съобщениe
I. Както Ви е известно 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.
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
СТЪЛБИЩНА ПЛАТФОРМА; ВЕРТИКАЛЕН ПОДЕМНИК ИЛИ РАМПА МОЖЕ
ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ФИРМА АДАПТ БГ - телефон за връзка, отдел "Достъпност"
02 4420424; 0879 607 167 -инж. Галя Симеонова, ел. поща: galya.simeonova@adapt.bg;
интернет страница: www.adapt.bg
Екипът на фирмата ще Ви помогне с изготвянето на инвестиционния проект,
с доставката на съоръжението, монтажа, инструкциите за употреба и техническа
поддръжка и сервиз в гаранционен и следгаранционен период.
АДАПТ БГ ООД е фирма с дългогодишен опит в осигуряването на достъпна реда
за хора с увреждания. За изминалата 2020г. АДАПТ БГ ООД е инсталирала рекорден
за България брой електрически платформи по програмата, а именно 76.5% от всички
платформи в страната.
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДОСТЪПНА
ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 2021?
За изграждане на рампа, стълбищна платформа, вертикален подемник или асансьор
могат да кандидатстват собственици на индивидуални жилищни сгради, които са с
трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства
има такива лица.
Могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в
многофамилни сгради и блокове, стига в тях да има хора с трайни увреждания, които
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се придвижват на инвалидни колички.
КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ?
Крайният срок за подаване на документи е 5 май 2021 г.
Съветваме ви да не чакате крайния срок и да се свържете с АДАПТ БГ отрано, за да
имате повече време да се справите с документите и фирмата да ви изготви проекта
навреме.
ОТКЪДЕ МОГАТ ДА СЕ СВАЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ?
Документите за кандидатстване по програмата за 2021 г можете да свалите от
сайта на Министерството на труда и социалната политика или директно от интернет
страницата на АДАПТ БГ: www.adapt.bg
КАК ТОЧНО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ АДАПТ БГ?
Преди да се пристъпи към изготвяне на инвестиционен проект фирмата събира
данни за целия маршрут, за който трябва да се осигури достъпна среда (ширина на
стълбище, височина и ширина на стъпалата, бр. стъпала, размери на площадки, брой
етажи, пространство преди първото стъпало, външно пространство пред входа,
снимки задължително);
По данни на кандидата се преценява и дава предварително становище какво може
да се направи и той трябва да прецени дали да продължава напред;
Преди изготвянето на проекта екип на фирмата отива на място, заснема маршрута
(от тротоара до входната врата на апартамента или къщата, в зависимост от случая);
Изготвянето на проекта се оформя от отделните специалности Архитектура,
Конструкции, Електро, Геодезическо заснемане и т.н., и се завършва проекта, с който
се кандидатства;
Проектът се внася в общината за издаване на разрешение за поставяне/строеж от
кандидата;
След заверка и издаване на разрешението, проектът заедно с всички други
необходими документи (описани в Компонента К1) се внасят в Министерството на
труда и социалната политика (МТСП).
КАКВО СЪДЪРЖА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ?
част Архитектура; част Конструкции; част Електро; част Геодезическо заснемане
и вертикална планировка (ако е необходимо); оферта за съоръжението, за което
се кандидатства (стълбищна платформа, вертикална платформа или вертикален
подемник); Количествено стойностна сметка (КСС) за необходимите СМР (доставка
и монтаж на оборудването, ел. инсталация, изграждане на стоманобетонна рампа,
реконструкция на настилки, площадки и др.). При одобрение от страна на МТСП се
продължава по регламента, описан в компонент I.
В случай, че няма възможност за осигуряване на достъпност по програмата
(поради неотговаряне на изисквания или отказ от комисията на Министерството),
се предлагат и алтернативни варианти, включващи самофинансиране от кандидата,
съобразени с нуждите и сградата.
Редактор: инж. Анета Диловска
Технически сътрудник: Петя Иванова
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