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Съюзен живот
І. На 24. 06. 2016 г. се проведе Регионална конференция на РО на СИБ – София
област, като в разискванията делегатите поставиха акцент върху взаимодействието
на местните и регионални структури на СИБ с местните органи на властта;
подмладяване на членския състав и привличане на мобилни ръководни кадри. За
председател на УС на РО на СИБ – София област беше преизбран г-н Любен Лаков ,
а за председател на РКРК е избрана г-жа Петкана Павлова. На VІІІ-я конгрес на СИБ
РО на СИБ – София област ще бъде представена от г-н Любен Лаков; от г-н Красимир
Коцев; от г-жа Петрана Цакова, от г-жа Петкана Павлова и от г-жа Рени Николова.
ІІ. На 9 и 10.07.2016 г. в кв. “Църква” на община Перник се проведе Десети
републикански многожанров фестивал на хората с увреждания. Проявата
беше организирана от Съюза на инвалидите в България и Община Перник, под
патронажа на г-жа Вяра Церовска– кмет на община Перник. Повече от 1400 хора със
специфични възможности – самодейци премериха сили в областта на художествените
занаяти, изобразителното, певческото и танцовото изкуство, литературното и
изпълнителското творчество. Творческите постижения на самодейците бяха оценени
от жури с председател известната поп изпълнителка г-жа Мими Иванова. Кметът
на Перник г-жа Церовска откри фестивалната надпревара. С пожелание за добро
представяне към участниците, дошли от цялата страна, се обърна и председателят на
СИБ г-н Красимир Коцев. На откриването бяха областният управител г-н Александър
Александров и председателят на местния ОбС г-н Иво Савов. Те заедно с останалите
гости и участници разгледаха улицата на занаятите, на която наред с традиционните
занаяти, беше представено и съвременно изкуство.
За добрата организация на фестивала допринесе регионалната организация на
СИБ от Пернишки регион с председател г-жа Анита Тараланска.
ІІІ. На 24-ти юни т.г. за 12-ти път Столичната регионална организация на СИБ
“Св. София” проведе леко-туристическа проява в местността “Камбаните” с
повече от 250 участника. Мероприятието беше открито от г-жа Светла Николова
– председател на УС на РО. Приветствие поднесе д-р Цветана Авджиева – кмет на
Район “Младост”. Домакините – дружествата на СИБ от Район “Младост” подготвиха
развлекателна програма с участието на деца от 59-то ОДЗ; Вокална група с ръководител
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Георги Йорданов; програмата на самодейци от кварталите Казичене, Локорско,
Чепинци, Бели брези и др. с аниматор акордеонистката Александра Филипова бяха
посветени на “Еньовден”, който съвпадна с датата на проявата.

І. С Решението на МС № 136/08.06. 2016 г. социалната пенсия за старост става
118.14 лв, считано от 01.07. т.г., което автоматично променя размерите на пенсиите,
несвързани с трудова дейност, както следва:
1. Социалната пенсия за инвалидност, която се изплаща на лица, навършили
16-годишна възраст, които нямат изискуемия трудов стаж и имат загубена
работоспособност 71 % и над 71 % (вид и степен на увреждане):
- от 71% до 90 % - 1.10 х 118.14 = 129.95 лв.;
- над 90 %
- 1.20 х 118.14 = 141.77 лв.
Лицата със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) над 90 %,
които се нуждаят постоянно от чужда помощ, получават добавка към пенсията
им, независимо от нейния вид: 118.14 х 0.75 = 88.60 лв.
2. Пенсията за гражданска инвалидност става при загубена работоспособност
(вид и степен на увреждане): от 50 % до 70.99 % - 1.00 х 118.14 = 118.14 лв.;
- от 71 % до 90.00 % - 1.15 х 118.14 = 135.86 лв.;
- над 90 %
- 1.25 х 118.14 = 147.67 лв.
3. Пенсията за военна инвалидност става:
- за сержанти и редници с намалена работоспособност (вид и степен на
увреждане) от 50% до 70.99 % - 1.15 х 118.14 = 135.86 лв.; от 71 % до 90 % - 1.4 х 118.14
= 165.40 лв.; над 90 % - 1.50 х 118.14 = 177.21 лв.
- за офицери с намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) от 50
% до 70.99 % - 1.20 х118.14 = 141.77 лв.; от 71 % до 90 % = 1.50 х 118.14 = 177.21 лв.; над
90 % - 1.60 х 118.14 = 189.02 лв.
Не се променя размерът на социалната пенсия за инвалидност, получавана
като добавка в размер 25 % към друг вид пенсия. Съгласно чл. 101 от КСО, отпуснатите
като втора пенсия социални пенсии с начална дата до 31.12. 2014 г. продължават да се
получават в одобрения до тази дата размер до изтичане на срока за който са отпуснати.
ІІ. Съгласно разпоредбата на чл. 100 на КСО пенсиите, отпуснати до 31.12. на
предходната година се осъвременяват от 01.07. с новия процент за всяка година
осигурителен стаж, определен за съответната календарна година, по принципа
на т.н “швейцарско правило”, според което осъвременяването е с процент, равен
на сбора от 50 на сто от ръста на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на
потребителските цени за предходната календарна година. В случай че процентът
е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват. (За 2016 г. процентът за
осъвременяване е равен на 2.6 пункта). Тъй като резултатите от дългосрочната
прогноза на НОИ показват, че дефицитът за периода 2016 г. – 2060 г. няма да бъде
сведен до 0 и се очаква балансът на пенсионната система да се влошава, след 31.12.
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2016 г. ще се приложи нов принцип на осъвременяване на пенсиите, отпуснати
от трудова дейност, според който всяка година осигурителен стаж ще нараства до
достигане към 2026 г. на 1.5 на сто при сегашен размер 1.1 на сто. Годишната корекция
ще се определя със Закона за бюджета на Държавна обществено осигуряване.
По този начин ще се ограничи ножицата между старите и нови пенсии, и ще се
постигне по-голяма социална справедливост.
След 2026 г. пенсиите ще продължат да се осъвременяват по условията на
чл.100 от КСО.Прогнозните разчети сочат през 2060 г. средната работна заплата
да достигне 5 754 лв., а средната пенсия ще стане 2025 лв.
ІІІ. От 01.07. т.г. в териториалните дирекции “Социално подпомагане”
започна приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление
през сезон 2016 г. – 2017 г., с краен срок 31.10. 2016 г. В молбата задължително се
посочва видът на ползваното отопление - топлинна енергия, електроенергия, твърдо
гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се
представя справка за актуален абонатен номер. Размерът на целевата помощ се
определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. През
миналия отоплителен сезон нейният месечен размер беше 72.20 лв. или общо за 5-те
месеца (от 01.11.2016 г до 31.03. 2017 г.) – 361 лв. От енергийната помощ през миналия
сезон се възползваха 237 207 лица и семейства. Първият транш на помощта беше
изплатен през м. август м.г., а вторият (за м. януари, февруари и март) – до 31. 01. 2016 г.
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто
средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбатадекларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление
и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП).
Целеви групи съгласно чл.2, ал. 4 от Наредбата
ГМД		
%
ДМДО
												
лева
1. За лице, живеещо само					
65		
233,08
151,50
2. За лице с трайно намалена работоспособност
50 на сто или над 50 на сто, живеещо само		
65		
272,68
177,24
3. За дете сирак							
65		
219,88
142,92
4. За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а
ако учи - до придобиване на средно или професионално образование,но не повече от 20-год. възраст 65		
272,68
177,24
5. За всеки един от съвместно живеещи съпрузи
65		
167,08
108,60
6. За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учидо придобиване на средно или професионално
образование, но не повече от 20-годишна възраст
65		
180,28
117,18
7. За дете с трайно увреждане 			65		 219,88
142,92
8. за дете, настанено в семейство на роднини и
близки или в приемно семейство по чл. 26 от Закона
за закрила на детето 						65		224,68
146,04
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9. За лица, съжителстващо с друго лице
(лица) или семейство						65		224,68
10. За бременни жени 45 дни преди раждане		
65		
206,68
11. За родител, полагащ грижи за дете
до 3-г. възраст							65		206,68
12. За лице на възраст над 70 г.				
65		
206,68
13. За лице на възраст над 65 г., живеещо само
65		
297,88
14. За лице на възраст над 75 г., живеещо само
65		
311,08
15. За лице с трайно намалена
работоспособност 50 на сто или над 50 на сто		
65		
206,68
16. За лице с трайно намалена работоспособност 70 на сто или над 70 на сто			
65		
246,28
17. За лице с трайно намалена работоспособност 90 на сто или над 90 на сто 		65		 297,88

146,04
134,34
134,34
134,34
193,62
202,20
134,34
160,08
193,62

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Прогноза на НОИ за средния осигурителен доход (СОД), средната пенсия (СП)
и процент на нарастване (ПН) спрямо предходната година до 2060 г.:
2015 г. – СОД = 726.40 лв.; СП = 327.04 лв. ; ПН = 6.30 %;
2016 г. – СОД = 755.42 лв.; СП = 335.34 лв. ; ПН = 4.00 %;
2017 г. – СОД = 793.16 лв.; СП = 342.08 лв. ; ПН = 5.00 %;
2018 г. – СОД = 828.49 лв.; СП = 350.51 лв. ; ПН = 4.50 %;
2019 г. – СОД = 867.74 лв.; СП = 361.21 лв. ; ПН = 4.70 %;
2020 г. – СОД = 908.85 лв.; СП = 373.25 лв.; ПН = 4.70 %;
2030 г. – СОД = 1423.85 лв.; СП = 570.16 лв.; ПН = 4.30 %;
2040 г. - СОД = 2180.05 лв.; СП = 901.95 лв.; ПН = 4.40 %;
2050 г. – СОД = 3314.50 лв.; СП = 1390.04 лв.; ПН = 4.10 %;
2060 г. – СОД = 4801.74 лв.; СП = 2024.75 лв.; ПН = 3.60 %.
Общият брой на пенсионерите с пенсии за трудова дейност се очаква да намалее
от 2.1 млн. души сега до 1.7 млн. души през 2060 г. Относителният дял на пенсионерите
в страната спрямо общия брой на населението ще се увеличи от 29.4 % през 2015 г. до
31.2 % през 2060 г. От 402 300 пенсионери за инвалидност през 2015 г. през 2040 г.
техният брой ще нарастне до 600 000 през 2040 г.
Разходите за пенсии също бележат съществен ръст след 2026 г.. От около 8 млд.
лв. сега, през 2030 г. ще достигнат 13.2 млд. лв., а през 2060 г. – 41.8 млд. лв. Основна
роля за повишаване на пенсиите ще изиграе правилото за повишавате тежестта на
1 година осигурителен стаж от 1.1 % сега до 1.5 % през 2026 г.
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