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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Социални параметри през 2022 г.:
- минималната месечна работна заплата от 1 април т.г. - 710 лв.
- социална пенсия за старост – 170 лв.;
- линия на бедност - 413 лв;
- увеличение на пенсиите от 01.07.2022 г. е с 6,1 %.
- парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – от 1 януари до 31 март – 650 лв.; от 1 април до 31 декември – 710 лв.
- от 1 април т.г. месечна помощ за отглеждане на дете - при доход на член от
семейството до 510 лв.:
за 1 дете – 50 лв.; за 2 деца – 110 лв.; за 3 деца – 165 лв; за четири деца – 175 лв., като
за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
При средномесечен доход на член от семейството от 510,01 лв. до 610 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.;
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3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
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 2022 г. 1 април - 150 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 2022 - 2023 година е 300 лв.
- бонус от 60 лв. към пенсията за всички пенсионери до юни т.г.
Пенсиониране за стаж и възраст: - жени – възраст 61 г. и 10 м.; стаж – 36 г. и 2
м.; мъже – възраст 64 г. и 5 м. ; стаж – 39 г. и 2 м.
II. Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на ДОО:
Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица:
- минимален месечен размер - от 1 април 2022 г. - 710 лв.;
- максимален месечен размер – от 1 април 2022 г. - 3400 лв;
Размери на месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 1 април - 710 лв.;
Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст - до 30 юни - 300 лв.; от 1
юли 2022 - 392,57 лв.
Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;
Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – от април - 18 лв.
II. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ИЗПРАТИЛ СТАНОВИЩЕ относно: Предложения за изменение и допълнение в Закона за
хората с увреждания, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за личната помощ ДО Г-Н ИСКРЕН АРАБАДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Предоставяме на Вашето внимание предложенията за изменение и допълнение в
Закона за хората с увреждания, Закона за данъците върху доходите на физическите
лица и Закона за личната помощ, които са залегнали в писмото:
" 1. Необходимост от актуализиране размера на финансовата подкрепа, предоставяна по чл. 70, т. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/на лицата с трайни увреждания над 18 годишна възраст от 50 до 70,99 % степен на увреждане, чийто размер за
2022 г. е 28,91 лв. - 7 на сто от линията на бедност;
2. Промяна на условията за отпускане на целеви помощи за покупка на лично моторно превозно средство, съгласно чл. 74, ал. 1 от ЗХУ и целева помощ за преустройство на жилище, съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗХУ;
3. Актуализиране на чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, отнасящи се до данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност;
4. Проект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ.
Предложението за изменение и допълнение на ЗХУ по т. 1 е следното:
Финансовата подкрепа за тази категория лица с увреждания над 18 год. възраст, с
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трайни увреждания между 50 и 70,99 %, съгласно чл. 70, т. 1 от ЗХУ, да стане 12 на сто
от линията на бедност, което ще се равнява на сума в размер - 49,56 лв.
По т. 2: Условията за отпускане на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство, съгласно чл. 74 от ЗХУ са следните:
(1] „Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12
месеца е равен или по-нисък от линията на бедност.
(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните
допълнителни условия: 1. имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност, и 2. са работещи или учащи."

Нашето предложение за изменение и допълнение на ЗХУ е следното:
В чл. 74, ал. 1 от ЗХУ, условието за средномесечният доход на член от семейството
за последните 12 месеца да стане равен или по-нисък от двукратния размер на линията на бедност.
Относно чл. 75 от ЗХУ, условията за отпускане на целевата помощ са следните:
[1)„Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват
с инвалидна количка, имат право на целева помощ до двукратния размер от линията на бедност за
съответната година за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност."

Предложението за изменение и допълнение на ЗХУ е следното:
Средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца да е равен или по-нисък от 1.5 от линията на бедност."
По т. 3: Актуализиране на чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, отнасящи се до данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност.
Преференциите за данъчните облекчения по чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в
сила от 01.01.2008 г.) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица към
днешна дата са следните:

(1) Сумата от годишните данъчни основи почл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв.,
включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока
на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл.42, ал.2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50
и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Предложението ни за изменение и допълнение на ЗДДФЛ е да се променят сумите,
с които се намаляват годишните данъчни основи - по чл. 17 от ЗДФЛ на 17 040 лв. и
съответно по чл. 42. ал. 2 от закона на 1 420 лв. /в двоен размер от MP3/, с което ще се
нормализират в известна степен съотношенията между MP3 и горепосочените суми,
както и свързаните със средната месечна работна заплата.
Най-добре е да се възприеме принципна позиция за ежегодна промяна на горепосочените суми в зависимост от двойния размер на MP3 за съответната година.
По т. 4. Проект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ.
В предложения проект виждаме подобряване условията на механизма за предо-
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ставяне на лична помощ в два аспекта:
- наличието на политическа воля за предоставяне механизма за лична помощ на
всички нуждаещи се лица с трайни увреждания, които са в невъзможност или значителни ограничения за самостоятелно обслужване;
- увеличаване броя на часовете за лична помощ въз основа на индивидуалните потребности на лицата с увреждания.
В същото време намираме проблем в законопроекта относно предложението за изменение в чл. 8, ал. 1, като не се уточнява кой орган ще определя спецификите на обусловените невъзможности или значителни ограничения в способността на лицето
за самостоятелно обслужване. Към момента единствен орган за определяне на вида и
степента на увреждания и трайно намалената работоспособност е ТЕЛК или НЕЛК.
От практиката по прилагане на механизма за лична помощ сме установили, че в големите градове има остър недостиг на асистенти, включително за заместваща грижа.
Същите използват този момент и злоупотребяват с отчетените часове, а ползвателите
на лична помощ не реагират понеже са зависими от обгрижването на асистентите.
В настоящия закон, както и в законопроекта не са регулирани добре процедурите
и възможностите за ползване на отпуски и болнични дни от страна на асистентите,
предвид липсата на регистрирани асистенти в големите общини за заместваща грижа. " (със съкращения)
III. НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ, в т.ч.. и СИБ СА ИЗПРАТИЛИ СТАНОВИЩЕ до Председателя на
комисията по здравеопазване в 47-то Народното събрание доц. д-р Антон Тонев д.м.
относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Oрганизациите на и за хората с увреждания подкрепят по принцип внесения законопроект за промяна в Глава трета и създаване на член 36в от Закона за данъка върху
добавената стойност, с които се предлага нулева ДДС ставка за лекарствени продукти и медицински изделия, както и медицинско оборудване, помощни и други уреди,
обикновено предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност.
В становището се посочва че, ако желанието на вносителите е било за неизчерпателно изброените медицински изделия, оборудване и уреди да бъде въведена нулева
данъчна ставка, е необходимо същите да бъдат извадени директно от облагаемите
сделки, тоест да са изрично освободени от ДДС. Също така, се предлага, в случай че
това представлява огромна трудност за държавата вариант на диференцирано ДДС за
лекарствените продукти и медицинските изделия в размер на 5%.
Средствата от това ДДС биха могли да се внасят в специален Фонд, който да подпомага закупуването на качествени медицински изделия, отговарящи на индивидуалните нужди на самото лице, медицински изделия извън тези в списъка за частично
заплащане, лекарствени средства за хора с увреждания, които не попадат в реимбурсният списък.
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