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

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

юли 2021 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. Заседанието на ОБЩОТО (ДЕЛЕГАТСКО) СЪБРАНИЕ НА СИБ, ПРОВЕДЕНО
НА 14 – 15. 07. 2021 г. В ЗАЛАТА НА ХОТЕЛ “ЖЕРАВНА”, ГР. БАНКЯ ОБСЪДИ И
ПРИЕ “Отчет за дейността на Управителния съвет на СИБ за периода от 01.01.2020г.
до 31.12.2020 г.; Доклад за за съществените дейности, изразходваните за тях средства,
връзката им с целите и програмите на организацията Съюз на инвалидите в България
и постигнатите резултати за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; “Отчет за
изпълнението на бюджета на СИБ през 2020 г.”; “Бюджет на СИБ за 2021 г.; “Отчет за
дейността на ЦКРК на СИБ през 2020 г.”и др.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. С до 20 000 лв. за инвестиционни разходи ще бъдат ФИНАНСИРАНИ ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СТАРТИРАТ САМОСТОЯТЕЛЕН
БИЗНЕС. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да
нямат учредено еднолично предприятие или да бъдат съдружници в друга фирма. С
отпуснатите средства те ще имат възможност да покрият разходи, свързани с
учредяване на ново предприятие, строителни дейности, оборудване на разкритите
работни места. Финансовата подкрепа може да се използва още за оборотен капитал
и за кратък обучителен курс на собственика на предприятието. Проектните
предложения трябва да бъдат изпратени до 16 август в Агенцията за хората с
увреждания (АХУ).
АХУ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ СЪЩО ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, чиято цел е
стимулирането на заетостта на хората в специализирана среда. Чрез него ще се даде
възможност за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, която да популяризира
услугите и продукцията на предприятията. По процедурата могат да бъдат отпуснати
до 80 000 лв., а документи трябва да бъдат подадени до 26 август.
АГЕНЦИЯТА ОБЯВЯВА И КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА НА КУЛТУРНИ,
ИСТОРИЧЕСКИ И СПОРТНИ ОБЕКТИ. Право на участие имат държавни,
общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското
законодателство и притежаващи или стопанисващи обектите. До 12 000 лв. могат да
бъдат отпуснати за изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания,
адаптиране на входовете или изходите на сградите, поставяне на сигнализации за
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хора със слухови или зрителни проблеми. За подобряването на вътрешната среда
могат да бъдат отпуснати до 15 000 лв., а за изграждане на нови и преустройство на
съществуващи асансьори или платформи до 50 000 лв. Предложенията трябва да
бъдат изпратени до 14 септември.
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДО 10 000 ЛВ. НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ. Същата
сума може да им бъде отпусната за приспособяването на вече съществуващите
работни места или за оборудването на нови такива. До 1000 лв. могат да се получат за
придобиване на допълнителна квалификация или преквалификация на работник с
увреждане. Документи се подават до 17 август.
Всички документи и условия за кандидатстване по проектите могат да се намерят
на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания: https://ahu.mlsp.government.bg/home/.
II. ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ В СТРАНАТА ЩЕ
БЪДЕ 413 ЛЕВА ВМЕСТО ДОСЕГАШНИТЕ 369 ЛЕВА - ТОВА ПРЕДВИЖДА
ПРОЕКТ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, качен за обществено
обсъждане на сайта на МТСП.
Определянето на размера на линията на бедност за страната става на основание на
специална методика. Тя дава възможност, при резки икономически промени,
социалният министър да предлага размер на линията на бедност на базата на обективна
информация, съобразена с възможностите на бюджета, но не по-малък от определения
размер на линията на бедност за страната през текущата година.
С определянето на линията на бедност от 413 лв. за догодина, финансовата подкрепа
за хората с трайни увреждания ще бъде актуализирана, съобразно възможностите на
бюджета.
III. В ДВ, бр. 59 от 16.07.2021 г. е публикувано ПМС № 225 ОТ 12 ЮЛИ 2021 г. ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА
ЕКСПЕРТИЗА. Промяната, касаеща отправните точки за оценка на трайно намалената
работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти, цели по-голяма
прецизност по отношение на критериите, по които се извършва оценката на
уврежданията, предвид динамиката в развитието, различните етапи и стадии на едно
и също заболяване. В част от случаите се актуализира величината на определени
проценти, съответстващи на отделни отправни точки, като се взимат предвид
достиженията на медицинската наука и практика. Отчитат се и съвременните
възможности за терапевтично повлияване на уврежданията. При доказани генетични
аномалии се премахва обвързаността между възрастта и оценката на степента на
увреждане, тъй като възрастта няма отношение към функционалния дефицит.
Зa близo 100 cъcтoяния и зaбoлявaния пaциeнтитe вeчe щe пoлyчaвaт пoжизнeнo
peшeниe, вмecтo дa ce явявaт нa TEЛK ĸoмиcия нa вceĸи тpи гoдини. Taĸa нaпpимep
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нa xopaтa c aмпyтиpaни ĸpaйници вeчe нямa дa им ce нaлaгa дa дoĸaзвaт, чe ĸpaйниĸът
им ce възcтaнoвил.
Ocвeн cлyчaитe, cвъpзaни cъc зaгyбaтa нa opгaн, ĸpaйниĸ или тpaнcплaнтaция, пpи
ĸoитo TEЛK-ът щe e пoжизнeн, xopaтa c oнĸoлoгични зaбoлявaния щe пoлyчaвaт 50%
нaмaлeнa paбoтocпocoбнocт. Cъщo тaĸa, aĸo пaциeнт c няĸoлĸo зaбoлявaния и вeчe
пoжизнeнo peшeниe зa пpoцeнт нepaбoтocпocoбнocт пoжeлae, щe мoжe пo вcяĸo
вpeмe дa пoиcĸa пpeocвидeтeлcтвaнe зa пpидpyжaвaщo зaбoлявaнe, aĸo e в нeгoв
интepec.
IV. ОБЩО 58 СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОТО
ПРИДВИЖВАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ще бъдат изградени през
2021 г. в 46 сгради с финансиране по Националната програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност на Министерството на труда и социалната политика.
Съоръженията, чиято стойност е близо 1,8 млн. лв., ще осигурят достъпна среда на
61 души с трайни увреждания. Сред одобрените проекти са 39 стълбищни и 9
вертикални подемника, 8 рампи и 2 асансьора.

I. ПОМОЩТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН (1
ноември 2021 г. – 31 март 2022 г.) ще се увеличи с 27,75 лева и ще стане 523,55 лева.
Повишаването с 5,6% е съобразено с поскъпването на електроенергията за регулирания
пазар.
Започва приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за
предстоящия зимен сезон 2021/2022 г. Документите могат да се подават до 31 октомври
в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално
организирани за целта приемни. Изпращането им може да стане и чрез Системата за
сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален
идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран
електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.
Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след
това дирекциите „Социално подпомагане“ издават заповед за отпускане или отказ на
помощта.
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).
Увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева, която получава всеки
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пенсионер, няма да се отразят 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
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.
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