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Съюзен живот
І. УС на РО на СИБ - Разград с председател г-н Радослав Няголов проведе
среща с г-н Денчо Бояджиев – кмет на община Разград по въпросите на социалното
обслужване на хората в медико-социален риск, повишаване на трудовата заетост
на хората с намалена работоспособност и намаляване на бюрократичните пречки
пред малкия и среден бизнес. Двете страни изразиха тревогата си от липсата на
одобрени проекти по програмата “Личен асистент” и извършването на тази услуга
от структури на неправителствените организации в града. Общината и основната
(общинска) организация на СИБ ще работят по-активно за разработването и
изпълнението на съвместни социални проекти и програми. В срещата взе участие
председателката на Основната организация на Съюза в Разград г-жа Иванка Петкова.
На работна среща с началника на Бюрото по труда –Разград г-жа Христина
Кулишева беше договорено да се поддържат постоянни контакти между двете страни.
Предстоят срещи с кметове и ръководители на общински институции във всички
общини от областта.
ІІ. Национален турнир по петанка и дартс за хора с увреждания се проведе
в община Поморие на 01.06.2013 г. Турнирът съвпадна с рехабилитационния курс
на състезателите в НЦСР “Св. Георги” и протече под егидата на СКХУ “Алфа”,
Севлиево.
В състезанието по петанка на І-во място се класира СК “Икар” от Варна; на ІІ-ро
място – съсезателите от Сливен; на ІІІ–то място ДЦХУ–Девня.
В турнира по дартс отличия получиха: І-во място представителите на СКХУ
“Алфа”; ІІ-ро място зае отборът на ДЦХУ-Девня; ІІІ-то място- СК “Икар”- Варна.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. С ПМС №159 от 02.08. 2013 г. се правят промени в Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), с които се доизяснява
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пожизненото ползване на правата от хора с увреждания, навършили пенсионна
възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Лицата с определен вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след
навършване на възрастта за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68 от КСО или в срока на действие на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК)
ползват правата на хора с трайни увреждания пожизнено, предвидени в Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), независимо
от определения срок в експертното решение.
(Виж. ПМС № 159 от 02.08. 2013 г., § 10 / ДВ. бр. 70 от 09.08.2013 г.)
ІІ. Персоналата пенсия не е свързана с трудовата дейност на лицето и се
отпуска от МС в изключителни случаи по ред и условия, определени с нормативен
акт. Кандидатите трябва да не отговарят на някое от изискванията на Кодекса за
социално осигуряване за отпускане на друг вид пенсия. Персоналните пенсии се
отпускат по предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано
с министъра на финансите на следните категории граждани: деца, без право на
наследствена пенсия от починал родител; на жени, които са навършили възрастта за
пенсиониране, родили са и са отгледали 5 и повече деца до 18 годишна възраст; на
лица, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалидичленове на техните семейства и постоянно нуждаещи се от чужда помощ. Такива
членове на семейства са съпругът, съпругата, техните възходящи и низходящи по
права линия. За многодетните майки се изисква най-малко три години действителен
осигурителен стаж. За останалите случаи се изисква само да нямат доходи.
ІІІ. По данни на НОИ разходите в Консолидирания бюджет на Държавно
обществено осигуряване (ДОО) през първото шестмесечие на 2013 г. са с 55.7
млн. лв. по-малко от планираната сума, а общите разходи възлизат на 4.362
млд. лв., т.е. с 1. 3 % по-малко от заложената сума в бюджета. Направените
разходи само за пенсии са 3.790 млд. лв., което е с 59.5 млн. лв по-малко от
предвиденото. Същевременно за същия период сумата е със 172 млн. лв. по-голяма
от разходваните средства пез първото полугодие на 2012 г., което е увеличение на
направените разходи с 4.8 %.
Броят на пенсионерите към м. юни т.г. е 2 196 656 души, а средната пенсия
за осигурителен стаж и възраст на пенсионер за периода е била 293.21 лв.
Приходите през полугодието са в размер на 1 983 млн. лв., което е с 3.7 % помалко от предвиденото, т. е. отчита се неизпълнение на плана за приходите през
полугодието от 77 млн. лв.
НОИ определи поредния средномесечен осигурителен доход, както следва:
- по чл. 70, ал. 4 от КСО за м. юни 2013 г. в размер на 642.24 лв. Този доход
служи за изчисляване на индивидуалния пенсионен коефициент;
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- по чл. 70, ал. 2 от КСО за периода 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. в размер на
634.17 лв. и служи за изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии с начална
дата през м. юли 2013 г.
ІV. При смърт на осигурено лице НОИ изплаща парична помощ на
наследниците в размер на 540 лв., като сумата се актуализира ежегодно с
бюджета на ДОО и се разпределя поравно между съпругът/съпругата, децата
и родителите на починалото лице. За целта се подава заявление-декларация
по образец в НОИ, в която се вписват банковите сметки на правоимащите лица
за безкасово превеждане на помощта. Ако правоимащото лице е непълнолетно
или малолетно заявлението-декларация се подава от законния му представител.
Заедно със заявлението–декларация се подават още: удостоверение за наследници;
декларация, че родителите на починалото лице за живи или починали към датата
на смъртта на осигуреното лице. Тази декларация е в свободен текст и може да се
представи само от един от наследниците.
Когато помощта не се изисква от всички правоимащи лица, тя се изплаща
в съответната пропорционална част от поискалите помощта наследници.
Правоимащите могат да поискат полагащата им се част от помощта в давностен
срок до 3 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която
се отнася изплащането на помощта.
(Виж чл. 11 ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 13 ал. 2 на КСО)
V. Средната продължителност на живота у нас пред последните 10 години
се е увеличила с 2.1 години и в момента е между 73 и 74 години. В Европейския
съюз средната продължителност на живота е 81 г. и 4 месеца, а за България, Литва
и Латвия този показател е между 73 г. и 74 години. За сравнение в Италия, Испания
и Франция средната продължителност на живота надхвърля 85 г. Продължава
негативната тенденция у нас за отрицателен приръст на населението: за 2012
г.приръстът у нас е бил минус 5.5 на 1000 души; през 2011 г. – съответно минус 5.1;
а през 2010 г. – минус 4.6. (Данните са взети от доклада за демографската стратегия
на България).

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Националният осигурителен институт започна изпълнението на проект
“Професионално развитие за оказване на по-качествени осигурителни услуги”
по Оперативна програма “Административен капацитет”. В проекта са включени
388 служители от териториалните поделения на НОИ, а изпълнението му ще

Информационен бюлетин- август 2013 г.



продължи 12 месеца. Проектът е насочен към повишаване компетентността на
служителите за оказване на по-качествени и ефективни осигурителни услуги за
хората и бизнеса в условията на устойчива осигурителна среда. Сред приоритетите
в програмата за обучение са комуникативни умения за работа с клиентите и
развитието на електронните услуги в осигурителната система.
ІІ. Нови 482 безработни лица от Разградска област ще се включат в
програмата за заетост, в т.ч. 18 нови “лични асистенти” на хора с увреждания.
В програмите за заетост и обучение ще бъдат включени нови 25 безработни
хора с увреждания. По данни на Агенцията по заетостта, регистрираните
безработни в Разградска област са 4356 души, а през първото полугодие на 2013 г
новоназначените на работа са 2222 души.
В гр. Кубрат в компютърната зала на Читалище “Св. св. Кирил и Методий”
започна поредният безплатен курс по начална компютърна грамотност за хора
в неравностойно положение, в това число 10 члена на Основната организация на
СИБ в общината. Курсът ще трае две седмици по два часа дневно, като занятията
се водят от библиотечните служителки г-жа Антония Христова, г-жа Стефка
Явашева и г-жа Милена Димитрова..
ІІІ. Социалните услуги и помощи се предоставят на правоимащите лица
в съответствие с действащата нормативна уредба (ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ,
ППЗИХУ и др.). За целта кандидатите трябва да се обърнат към съответната
дирекция за социално подпомагане за извършване на социална оценка на лицето,
съобразно неговите социални потребности, социален статус и личен избор. Много
неправителствени организации предоставят основни и допълващи социални
услуги, като за целта те трябва да се лицензират от съответния държавен орган.
Най-честите нарушения са преотстъпване на съответното право, конфликт
на интереси (целево насочване на потребителя към субективно определен
изпълнител), некачествени и непълни услуги, платени с бюджетни средства и др. С
цел избягване на недоразумения и злоупотреби, съветваме заинтересованите лица
преди всичко да потърсят териториалното поделение (дирекция) на Агенцията за
социално подпомагане за получаване на първична информация и консултация
по интересуващия ги въпрос.
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