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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. ПО ИСКАНЕ НА СИБ И НА ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, членове на Националния съвет
за хората с увреждания се проведе среща с Министъра на труда и социалната политика
Георги Гьоков. По време на разговора бяха обсъдени възможности за повишаване на
ефективността на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания. „Ще
положим усилия социалните услуги и ресурсът, с който държавата подкрепя хората с
увреждания, да се насочва към тези, които се нуждаят в най-голяма степен от тях“, каза
министър Георги Гьоков. Той потвърди ангажимента на правителството за създаване
на Държавна агенция за хората с увреждания.
Сред темите на разговора бяха още възможностите за насърчаване на заетостта
на хората в неравностойно положение и за намаляване на текучеството на
професионалистите в социалните услуги.
II.

КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЩЕ

БЪДЕ

СЪЗДАДЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОНКРЕТНИ
ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
Това решение беше взето на среща между министъра на здравеопазването проф. Асена
Сербезова, зам.-министрите доц. д-р Любомир Бакаливанов и д-р Петър Грибнев и
членове на национално представителните организации на и за хората с увреждания,
в т.ч. и на СИБ. В работната група ще бъдат включени експерти от министерствата на
здравеопазването, на труда и социалната политика, на транспорта и съобщенията,
НЗОК, ТЕЛК, НЕЛК и представители на Национално представителните организации
на и за хората с увреждания.
По време на срещата бяха обсъдени промените в Закона за хората с увреждания,
които влизат в сила от тази година. Те предвиждат дейностите по предоставяне

Информационен бюлетин- януари 2022 г.

2

и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и
медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към НЗОК. „Нека
използваме международния опит при решаването на проблемите. Темата с трудовата
експертиза е проблем номер едно за нас, във връзка с концепцията за закриване на
сега действащата система за освидетелстване и преосвидетелстване и преминаването
към международната система на ICF. Според нас новата система трябва пилотно да
стартира в няколко области, да се прецени как работи и едва тогава да се прилага
на национално ниво“, посочи Веска Събева, заместник-председател на Националния
съвет за хората с увреждания към Министерския съвет.
Министерството на здравеопазването е отворено към всички предложения, които
ще помогнат за по-доброто бъдеще на хората с увреждания, посочи министърът на
здравеопазването. „По тази причина чрез сформирането на работната група ще чуем
повече мнения, а тези от тях, около които се обединим, че са градивни, следва да изведем
до работещи решения. Целта е и в тази област да станем една по-европейска държава,
грижеща се за своите граждани с увреждания“, заключи проф. Асена Сербезова.

I. МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЛИЧНИТЕ ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВА
ДЕЙНОСТ ОТ 25 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.
370,00 лв.
по чл. 68а КСО			
определен с чл. 10 от ЗБДОО/2021 г.
370,00 лв.
по чл. 68, ал. 3 КСО 		
85 % от 370,00 лв. 					
314,50 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 370,00 лв.			
462,50 лв.
от 71 до 90 на сто 		
115 % от 370,00 лв. 			
425,50 лв.
от 50 до 70,99 на сто		
100 % от 370,00 лв. 			
370,00 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 370,00 лв. 		
425,50 лв.
от 71 до 90 на сто		
105 % от 370,00 лв.		
388,50 лв.
от 50 до 70,99 на сто 		
85 % от 370,00 лв. 			
314,50 лв.
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4. Наследствена пенсия по чл. 81, ал. 2 КСО:
начин на определяне				
размер в лева
75 % от 370,00 лв.				
277,50 лв.
II. В ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г. е публикувано ПМС № 451 от 22 декември 2021 г. за
определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. От 25 декември 2021 г. се
определя нов размер на социалната пенсия за старост – 170,00 лв. месечно.
Промяната ще доведе до увеличение на пенсиите, които не са свързани с трудова
дейност, тъй като по закон техният размер се определя от социалната пенсия за
старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за
инвалидност и персоналната пенсия.
Пенсията за военна и гражданска инвалидност:
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти: с над 90 % намалена
работоспособност (150 % от социалната пенсия за старост- 150 % от 170 лв.) = 255 лв.;
за офицери (160 % от 170 лв. ) = 272 лв.
- пенсии за военна инвалидност за сержанти и редници с намалена работоспособност
от 71 до 90 % работоспособност – 140 % от 170 лв. = 238 лв. ; за офицери – (150 % от
170лв. ) = 255 лв.;
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти с нам. работоспособност от
50 до 70,99 на сто (115 % от 170 ) =195,50 лв.; за офицери (120 % от 170 ) = 204 лв.;
- пенсии за гражданска инвалидност на лица с трайно увреждане над 90 % (150%
от 170 ) = 255 лв.; за лица с нам.работоспособност от 71 % до 90 % (140 % от 170) = 238
лв.; за лица с нам. работоспособност (от 50 % до 70.99 %) = 115 % от170 лв. = 195,50лв.
СОЦИАЛНИ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ:
- ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ТНР) НАД 90 % от 16 септември 2021 г. е 135 на сто от социалната пенсия за старост - 200,76 лв., а от
25 декември 2021 г. е 135 на сто от социалната пенсия за старост - 229,50 лв.;
- ЗА ЛИЦА С ТНР ОТ 71 % ДО 90 % - 110 на сто от социалната пенсия за старост
– от 16 септември 2021 г. е 125 на сто от социалната пенсия за старост - 185,89 лв., а от
25 декември 2021 г. е 125 на сто от социалната пенсия за старост – 212,50 лв.;
- персонални пенсии 90 % от 170 лв.. = 153 лв.
- ДОБАВКА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НАД 90% ТНР С
ЧУЖДА ПОМОЩ: 75% от 170 лв. = 127,50 лв.
III. НАД 2 МЛН. ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОБАВКА ОТ 60 ЛВ. КЪМ
ПЕНСИИТЕ СИ пpeз пepиoдa янyapи - юни 2022 г. Допълнителната сума ще се
изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии, като мярка
за подкрепа с цел ограничаване на последствията от Ковид-19.
Ocвeн тoвa, пpeз същия пepиoд, вceĸи пeнcиoнep, независимо от възpacтта и от
вида и размера на пенсията, ĸoйтo ce вaĸcиниpa, щe пoлyчи EДНOKPAТНA ДOБAВKA
OТ 75 ЛEВA. Baĸcиниpaлитe ce вeчe, мoгaт дa пoлyчaт въпpocнaтa дoбaвĸa ĸъм
пeнcиитe пpи пocтaвянe нa бycтepнa дoза.
ΠPOМEНЯТ CE И YCЛOВИЯТA ЗA ПEНCИOНИPAНE. Mъжeтe щe мoгaт дa ce
пeнcиoниpaт нa 64 гoдини и 5 мeceцa, aĸo имaт ocигypитeлeн cтaж 39 гoдини и 2
мeceцa. A жeнитe - нa 61 гoдини и 10 мeceцa, c пoнe 36 гoдини и 2 мeceцa тpyдoв cтaж.
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IV. 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 (413 лв. за 2022 г.), 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.
- 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.
V. ПРАВО НА БЕЗПЛАТНА ЕДНОГОДИШНА Е-ВИНЕТКА ИМАТ ХОРАТА С
НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ, КАКТО И СЕМЕЙСТВАТА,
които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване
на средно образование, но не по-големи от 20 годишна възраст. Правото е за един лек
автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). (Виж
чл. 10в от Закона за пътищата.)
Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат
подавани поне 10 дни преди изтичане на срока на действащата е-винетка. Те се подават
в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по
електронен път с електронен подпис или с ПИК на НОИ. Социалните служби
обработват документите в 7-дневен срок. АСП изпраща всекидневно обработените
заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на
следващия работен ден.
При прехвърляне на собствеността, безплатната е-винетка не следва автомобила. В
тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за да
може да получи нова безплатна винетка от АСП. Под прехвърляне на собственост се
има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на
автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор.
Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма
право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на
първоначалната валидност.
ПРОВЕРКА ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА Е-ВИНЕТКИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
НАПРАВЕНА НА сайта на АПИ www.api.bg и на www.bgtoll.bg. Директният линк за
проверка е https://check.bgtoll.bg.
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