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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

На 31 юли и 1 август 2021 г. в кв. Църква на ОБЩИНА ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ 14ТИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ МНОГОЖАНРОВ ФЕСТИВАЛ НА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ. В проявата участваха над 2000 хора със специфични възможности самодейци в областта на художествените занаяти, изобразителното, певческото и
танцовото изкуство, литературното и изпълнителското творчество. За поредна
година беше обособена алея на занаятите.
Фестивалът е с конкурсен характер, изпълненията оценява жури с председател
естрадната прима Мими Иванова. Той се организира от Съюза на инвалидите в
България с подкрепата на Агенцията за хората с увреждания и Община Перник и е
под патронажа на кмета на Перник Станислав Владимиров.
Участниците в проявата бяха приветствани от секретарят на Община Перник
Мартин Жлябинков. Той поздрави участниците и организаторите от името на кмета
Станислав Владимиров и изрази подкрепата на Община Перник към тях и това
прекрасно събитие. Поздравителни адреси до фестивала бяха изпратени от Президента
на РБългария - г-н Румен Радев , Омбудсмана на РБългария- г-жа Диана Ковачева,
Министъра на труда и социалната политика - г-н Гълъб Донев, Председателя на БТПП
- г-н Цветан Симеонов и Председателя на СИБ - г-н Красимир Коцев.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
I. С Постановление на МС № 286 от 19.08.2021 г. СЕ ОПРЕДЕЛЯ НОВ РАЗМЕР НА
ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ (ЛБ) 413 ЛЕВА ЗА СТРАНАТА ЗА 2022 г. (ДВ, бр. 70, от
24.08.2021 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 2022 г. ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
ЩЕ ПОЛУЧАВАТ МЕСЕЧНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА, КАКТО СЛЕДВА:
- за хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават
социална пенсия за инвалидност месечната финансова подкрепа, която е в размер на
57% от линията на бедност, става 235,41 лв. на месец.
- за хората с 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 месечната финансова подкрепа, която е в размер
на 30 на сто от линията на бедност става 123,90 лв.
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- за хората с над 90 на сто степен на увреждането месечната финансова подкрепа,
която е в размер на 25 на сто от линията на бедност, става 103,25 лв.;
- за хората от 71 до 90 на сто степен на увреждането месечната финансова подкрепа,
която е в размер на 15 на сто от линията на бедност, става 61,95 лв.;
- за хората от 50 до 70,99 на сто степен на увреждането месечната финансова
подкрепа, която е в размер на 7 на сто от линията на бедност, става 28,91 лв.
Целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство, за преустройство
на жилище и за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги също ще се повишат
през 2022 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 2022 г.
става 4 х 413 лв = 1652 лв, ако средномесечният доход на член от семейството за
последните 12 месеца е равен или по-нисък от ЛБ (за 2022 г. – 413 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 2022 г. т.е 2х 413 лв = 826 лв., ако средномесечният доход
на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от ЛБ (413 лв).
- ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ
УСЛУГИ Е В РАЗМЕР ДО 80 НА СТО ОТ ЛБ И СЪОТВЕТНО ЗА 2022 г. става 0,80 х
413 = 330,40 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

I. Парламентът прие актуализацията на бюджета на Държавното обществено
осигуряване. ПЕНСИОНЕРИТЕ ЩЕ ВЗЕМАТ ПО 120 лв. ДОБАВКА МЕСЕЧНО
ПРЕЗ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА, която се отпуска с
изричното уточнение, че е антикризисна мярка и след 1 януари изплащането й ще
спре.
От 25 декември т.г. всички пенсии за стаж и възраст ще започнат да се преизчисляват
с коефициент 1.35, което на практика означава 12.5% увеличение.
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От началото на следващата година минималната пенсия става 370 лв. при 300 лв.
сега, което е увеличение от над 23%.
II. Националният осигурителен институт (НОИ) ще извърши служебно
преизчисляване на две групи пенсии, изплащани от държавното обществено
осигуряване (ДОО). Промените в размерите на всяка една от тях е в резултат на
обнародваните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО),
приети с актуализацията на Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 г.
Считано от 1 септември 2021 г. ще бъдат ПРЕИЗЧИСЛЕНИ СЛУЖЕБНО ВСИЧКИ
ОКОЛО 172 000 ЛИЧНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВА
ДЕЙНОСТ, отпуснати на лица, родени след 1959 г. и осигурени в универсален
пенсионен фонд, при условие че началната дата на съответната пенсия е до 31 август
2021 г. включително, и размерът е изчислен с намаление на индивидуалния коефициент,
съгласно нормативните правила действали до началото на настоящия месец. В
съответствие с приетите изменения в КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж вече се прилага нов механизъм за определяне на намалението на осигурителния
доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера
на трудовите пенсии на тази група лица. Ефектът от преизчисляването на всяка пенсия
е строго индивидуален и зависи пряко от осигурителната история на лицето и
конкретните периоди на осигуряването му.
Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване
на трудовите им пенсии по посочения ред. Пенсиите на лицата, които вече са подали
такива заявления (около 2500 души), също ще бъдат преизчислени служебно, считано
от 1 септември т.г. Преизчисляването на това основание ще бъде извършено в
законоустановения четиримесечен срок за пенсионните производства.
СЧИТАНО ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2021 г. ЩЕ БЪДАТ ПРЕИЗЧИСЛЕНИ СЛУЖЕБНО
СОЦИАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ. Техният размер се определя като
процент от размера на социалната пенсия за старост и именно този процент се
повишава от посочената дата. При пенсиите на лицата с над 90 на сто трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане увеличението е от 120 на 135 на сто от
размера на социалната пенсия за старост, а при тези с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане между 71 и 90 на сто – от 110 на 125 на
сто. В резултат на промяната пенсиите за първата група лица се определя в размер
200,76 лв. (при 178,45 лв. до изменението), а за втората група лица – в размер 185,89 лв.
(при 163,58 лв. до изменението).
Разликата между получавания до преизчисляването размер на пенсиите и новия
преизчислен размер ще бъде изплатена на правоимащите пенсионери с пенсиите им
за ноември 2021 г. чрез пощенските станции или банковите им сметки, съгласно
заявения от тях начин за изплащане на пенсиите им.
За всяко отделно преизчисляване на пенсиите длъжностните лица по пенсионното
осигуряване в териториалните поделения на НОИ постановяват разпореждания,
които се зареждат веднъж месечно (първо число на месеца) в информационната
система на НОИ и се достъпват с персонален идентификационен код (ПИК), издаден
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от НОИ, чрез сайта на института. Съгласно нормативните правила, установени в
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, разпорежданията, с които се извършва
служебно преизчисляване на пенсиите, се връчват на лицата при поискване от тяхна
страна.
III. На 20 септември 2021 г., едновременно във всички области в страната, СТАРТИРА
КАМПАНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАКЕТИ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ХОРА. Около 500 000 български граждани ще бъдат
подкрепени с близо 5500 тона храни на обща стойност 13,4 млн. лв. по график, изготвен
от Българския червен кръст – партньорската организация, която осъществява
кампанията. Пакетите са осигурени с финансиране по Оперативна програма за храни
и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се.
Подкрепа е предвидена за хората, които получават помощи на различни основания.
Списъците с правоимащите са изготвени от Агенцията за социално подпомагане,
която е Управляващ орган на програмата. Пакетите съдържат 15 вида продукти от
първа необходимост. За тричленните и по-големи семейства са предвидени пакети от
почти 28 кг храни общо, а по-малките ще получат по около 18 кг.
Към момента 201 общини предоставят топъл обяд на 58 500 души по операция „3.1
-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Средствата са осигурени от
Европейския съюз по линия на механизма REACT-EU за преодоляване на последствията
от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19.
IV. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН В
СТОЛИЧНИЯ РАЙОН “СЛАТИНА”. Изграждането му ще се случи до 6 месеца като
нови 90 лица с увреждания ще се ползват от социалните услуги, които предлага.
Центърът се изгражда по европрограмата “Развитие на човешките ресурси“ 2014 –
2020. Проектът е за 1 000 000 лв., от които 850 000 лв. европейско финансиране и 150
000 лв. национално съфинансиране.
За ефективното функциониране на Центъра ще бъде осигурен квалифициран екип
от специалисти от различни сфери – социална, консултативна дейност, психологическа
и терапевтична подкрепа, здравно обслужване, рехабилитация.
Центърът ще предоставя дневна и заместваща грижа, мобилна работа, консултиране,
информиране и подкрепа, включително на хората, полагащи грижи. Ще бъде осигурена
терапевтична помощ, рехабилитация, кинезитерапия, арт терапия и др. В подкрепа на
семействата ще бъде въведено краткосрочно настаняване в заместваща грижа.
Екипът на центъра ще работи също така и за насърчаване на близките, полагащи
грижи за хора с тежки увреждания, да започнат работа.
В Центъра ще бъдат обособени зала за трудова и арттерапия, зала за активни
занимания, за рехабилитация и психомоторика.
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