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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. В ДВ. бр 25/18.03.2014 г. е публикувано ПМС № 60 за изплащане на еднократна
добавка към пенсиите за м. април 2014 г., както следва:
- еднократна добавка от 40 лв. към пенсия (сбор от пенсии и добавките към
тях), които не надхвърлят 150 лв.;
- еднократна добавка от 30 лв. към пенсия (сбор от пенсиите и добавките към
тях), които са в размер от 150.01 лв. до 251 лв.;
- еднократна добавка от 20 лв. към пенсия (сбор от пенсиите, заедно с добавките
към тях), чийто размер надхвърля 251 лв.
При промяна в размера на пенсиите, настъпила след 31.03.2014 г. размерът на
еднократната добавка не се променя. От държавния бюджет за 2014 г. се одобрява
допълнителен трансфер към бюджета на НОИ в размер на 57 700 000 лв.

І. В ДВ. бр. 23 от 14.03.2014 г. е публикувано ПМС № 47/06.03 т.г., с което изменя и
допълва Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Възрастта и осигурителният
стаж за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст стават:
- от 01.01.2014 г. при възраст 60 г. и 8 м. за жените и 63 г. и 8 м. за мъжете, и
осигурителен стаж - 34 г. и 8 м. за жените, съответно 37 г. и 8 м. за мъжете;
- от 01.01.2015 г. при възраст 61 г. за жените, 64 г. за мъжете, и осигурителен стаж
за жените 35 г., а за мъжете –38 г.;
- от 01.01.2016 г. при възраст 61 г. и 4 м. за жените, 64 г. и 4 м. за мъжете, и
осигурителен стаж за жените – 35 г. и 4 м. , а за мъжете – 38 г. и 4 м.;
- от 01.01.2017 г. при възраст 61 г. и 8. м. за жените, 64 г. и 8 м. за мъжете, и
осигурителен стаж за жените – 35 г. и 8 м., а за мъжете – 38 г. и 8 м.;
- от 01.01.2018 г. при възраст 62 г. за жените и 65 г. за мъжете , и осигурителен
стаж за жените 36 г., а за мъжете 39 г.;
- от 01.01.2019 г. при възраст 62г. и 4 м. за жените и 65 г. за мъжете, и осигурителен
стаж 36 г. и 4 м. за жените и 39 г. и 4 м. за мъжете;
- от 01.01.2020 г. при възраст 62 г. и 8 м. за жените и 65 г. за мъжете, и осигурителен
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стаж 36 г. и 8 м. за жените и 39 г. и 8 м. за мъжете;
- от 01.01.2021 г. при възраст 63 г. за жените и 65 г. за мъжете, и осигурителен
стаж 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.
Увеличава се възрастта за пенсиониране при непълен осигурителен стаж наймалко 15 г., от които 12 г. действителен осигурителен стаж, както следва:
- от 01.01. 2014 г. – 65 г. и 8 м.;
- от 01.01. 2015 г. – 66 г.;
- от 01.01. 2016 г. – 66 г. и 4 м.;
- от 01 01. 2017 г. – 66 г. и 8 м.;
- от 01.01. 2018 г. – 67 г.
ІІ. НОИ определи поредния средномесечен осигурителен доход, както следва:
- по чл. 70 ал. 4 от КСО за м. януари т.г. в размер на 664.17 лв., който служи за
изчисляване на индивидуалния пенсионен коефициент;
- по чл. 70 ал. 2 от КСО за периода от 01.02. 2013 г. до 31.01. 2014 г. в размер на
651.12 лв. при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии с начална дата
през м. февруари 2014 г.
ІІІ. облекчения за хора с трайни увреждания:
1. Лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан, могат да
не го ползват при превоз в МПС. (Виж чл.188 ал. 2., т. 2. от Правилника за прилагане
на Закона за движение по пътищата, изм.ДВ. бр. 60 от 2012 г.).
2. Карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи
хора с трайни увреждания и използване улеснения при паркиране се издава от кмета
на съответната община, съгласно утвърден образец и изискванията на Съвета на
Европа отн 04.06. 1998 г. – Препоръка 98/ 376/ ЕО. Картата важи за територията на
цялата страна и може да се използва в друга страна-членка на ЕС, ако отговаря на
изискванията. (Виж чл.99а от Закона за движението по пътищата, ДВ. бр.68 от 2012 г.,
изм. и доп. ДВ.бр.60 от 2012 г.).
3. Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена
работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна
възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване
два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.
Правото ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато
пътуват с тях. За придружители се смятат и кучета, водачи на хора с увреждания,
когато пътуват с тях.
Правото на безплатен транспорт се ползва срещу представено удостоверение,
издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата въз
основа на молба, подадена от тях. В случай че удостоверението бъде изгубено или
унищожено, дирекция "СП" издава дубликат, като правото за съответната година
се анулира. (Виж чл. 19 и 20 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, в сила от 01.11.1998 г. Приет с ПМС № 243 от 05.11.1998 г.....посл. изм.
ДВ. бр.73 от 20.08.2013г.)
4 . Изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява
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достъпа на лица с трайни увреждания до публични места се считат за
дискриминация. (Виж Закон за защита от дискриминация, чл. 5, ДВ.бр.68 от 2013 г.).
5. С Наредба № 4 на МРРБ от 1 юли 2009 г. обн. ДВ бр.54 от 2009 г се определят
изискванията при проектирането, изпълнението и поддържане на строежите
(елементите на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията) за
осигуряване на достъпна среда за цялото население, като се отчитат специфичните
нужди на хората с намалена подвижност, в т. ч. на хората с увреждания. Наредбата
се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове, и инвестиционните проекти,
правилата и нормативите за устройство на територията и техническите спецификации
за проектиране и и изпълнение на строежите. Изискванията в наредбата се прилагат
и при извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт,
преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващи елементи на
урбанизираната територия и на сградите, и на съоръженията.
6. С решение на общинския съвет имоти и вещи – общинска собственост, които
не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и
звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за
управление от други юридически лица на бюджетна издръжка или на техните
териториални структури.
Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,
за предоставяне под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост
и правомощията на кмета на общината, кметовете на райони, на кметовете на
кметства и кметските наместници, се определят с наредба на общинския съвет.
(Виж Закон за общинската собственост, изм. ДВ. бр. 66 от 2013 г.).
7. Хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен
риболовен билет в обектите за любителски риболов, като: на хората с увреждания
до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока
на валидност на документа, удостоверяващ увреждането; на хората с увреждания, на
които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски
риболов. (Виж чл. 23, ал. 2 от Закон за рибарството и аквакултурите, обн. ДВ. бр.41 от
24.04. 2001г, ..... посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013г.)
ІV. ПРАВО НА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ПРОГРАМА
НА „НОИ” ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Съгласно Наредба № 1 от 2007 г. на НОИ за ползване и изплащане на финансови
помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, осигурени за общо заболяване,
майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.
Тези лица придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация,
ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда
профилактиката и рехабилитацията.
Последното изискване не се отнася за лицата с увреждания, резултат от претърпяна
трудова злополука или професионална болест.
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Право да се ползват от програмата на НОИ имат и лицата, получаващи лична
пенсия за инвалидност, ако не са навършили пенсионна възраст, не са осигурени и
срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ не е изтекъл.
Правото се предоставя еднократно в календарна година и включва:
1. средствата за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури
дневно; 2. средствата за нощувки; 3. частична парична помощ за хранене.
Продължителността на програмата е от 10 дни и се ползват в съответните лечебни
заведения и санаториуми с които НОИ е сключил съответен договор. Лекуващия
лекар отразява в медицинското направление необходимостта за рехабилитация 30
календарни дни преди датата на постъпване в дадената база. В срок до 10 работни дни
преди датата на постъпване в санаториума в териториалното поделение на НОИ по
настоящ адрес се внасят следните документи:
- медицинско направление
- документ за самоличност
- лична амбулаторна карта
- документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето
Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 % представят и експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК/, както и декларация по образец, че не са осигурени.
Лицата претърпели трудова злополука, представят и разпореждането за приемане на
злополуката за трудова, а лицата с професионално заболяване представят и експертно
решение за признаване на професионална болест. Лицата с противопоказания не
се приемат от съответната база. (Виж Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и
изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация обн., ДВ, бр. 17
от 23.02.2007 г., в сила от 23.02.2007 г.,посл изм. и доп., бр. 14 от 17.02.2012 г.)
V. При някои заболявания и състояния се налагат ограничения за получаване
на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС.
В Наредба № 3 на МЗ са указани и заболявания и състояния, при наличието на
които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от
транспортните областни лекарски експертни комисии/ТОЛЕК/ или Транспортната
централна експертна лекарска комисия/ТЦЛЕК/. Срокът на валидност на
свидетелството за правоуправление за лица с трайни увреждания е до 5 години съгл.
чл. 51, ал. 5 от Закона за българските документи за самоличност.
Хората с увреждания със степен 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се освидетелстват за годност от ТОЛЕК/ТЦЛЕК/ при издаване и
подмяна на свидетелство за правоуправление на МПС, тъй като инвалидизиращите
заболявания и състояния са включени в Приложение №2 към чл.5 ал.2 .
(Виж Наредба № 3 на МЗ за изискванията за физическата годност към водачите на
МПС, от 11.05.2011 г. Приложение 1 и Приложение 2)
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