СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”

Íàöèîíàëåí öåíòúð çà îáó÷åíèå, êâàëèôèêàöèÿ,
èíôîðìàöèÿ è êîíñóëòàöèè íà èíâàëèäè
година XXVII
януари 2017 год.

EDF
EDF



НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. От 01.01. 2017 г. с постановление на МС № 22 от 26.І. 2017 г. ( ДВ. бр. № 11/2017
г.) минималната месечна работна заплата става 460 лв., а часовата работна заплата
при пълен работен ден и петдневна работна седмица – 2.78 лв.
Социални параметри през 2017 г.:
- социална пенсия за старост – 118,14 лв;
- максимална пенсия – 910 лв;
- линия за бедност - 314 лв;
- увеличение на пенсиите от 01.07.2017 г. е 2,4 %;
- парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 340 лв;
- месечна добавка за деца при доход на член от семейството до 400 лв;
за 1 дете – 37 лв.
за 2 деца – 85 лв.
за 3 деца – 130 лв
за четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството
помощта за семейството расте с 20 лв.  
-  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 или степен
на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен
на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен
на трайно намалена работоспособност - 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,
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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 или степен
на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен
на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен
на трайно намалена работоспособност - 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.
Всички отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки по чл. 8д от Закона
за семейни помощи за деца, месечни помощи за деца с трайни увреждания по чл. 7
от Закона за семейни помощи за деца и месечни добавки за социална интеграция за
деца с трайни увреждания по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания
се прекратяват от 1 януари 2017 г. На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са
отпуснати месечни добавки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, дирекции
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес отпускат месечната помощ по чл. 8д от
Закона за семейни помощи за деца в съответствие с размерите, определени в чл. 61,
за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била отпусната месечната
добавка, като правоимащите лица не подават нови заявления-декларации.
Пенсиониране за стаж и възраст:
- жени – възраст 61 г.; стаж – 35 г и 4 м;
- мъже – възраст 64 г.; стаж – 38 г. и 4 м.
II. Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на ДОО:
Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица:
до 5400 лв. - 460 лв;
до 6500 лв. – 500 лв;
     до 7500 лв. – 550 лв;
     след 7500 лв – 600 лв.
Осигурителен доход за регистрирани земеделските стопани и
тютюнопроизводители
- минимален – 300 лв;
     - максимален – 2600 лв.
Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст:
от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. – 161,38 лв;
от 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. – 165,25 лв;
Максимален месечен размер на осигурителен доход – 2600 лв;
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Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;
Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – 7,20 лв;
IІІ. Над 45 000 пенсионери са ограничени от максимално допустимия размер
на пенсиите, който е 910 лв. и ще остане непроменен и през 2017 г., като ще
отпадне от 2019 г. само за новите пенсионери. Към септември 2016 г. общият брой
на пенсионерите е близо 2.2 млн. души, като средната пенсия е близо 330 лв. Наймногобройната група пенсионери (21%) преживяват с минималния размер на пенсиите
–161.38 лв. За последната година тази група се е увеличила с над 6 %. Възрастните
хора с пенсии до 250 лв. са 19 %, а 15 % от пенсионерите са с доходи между 251 лв.
и  330 лв.  

Съюзен живот
I. Осмият конгрес на СИБ, проведен на 7-9 декември 2016 г. преизбра за
председател на ЦКРК г-н Георги Д.Георгиев – делегат от РО Враца. На своето първо
заседание, проведено на 8.12.2016 г. новият УС на СИБ избра за членове на ЦКРК
следните делегати на конгреса: г-жа Валентина Борисова – делегат от РО Стара
Загора, г-жа Валентина Симеонова – делегат от РО Кюстендил, г-н Веселин Василев
– делегат от РО Сливен, г-жа Йонета Радоевска – делегат от РО Ловеч, г-жа Милка
Костова – делегат от РО Хасково, г-жа Петя Маринова – делегат от РО Пазарджик,
г-жа Шенай Бекир – делегат от РО Кърджали, г-жа Цветана Антонова – делегат от РО
Монтана.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на
проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”
Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за
хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел,
както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по
Закона за кооперациите.
Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства,
наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел,
финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание  чл. 8, т. 6 от
Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор
на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.
Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както
следва:
по компонент 1 – до 16 000 лв.
по компонент 2 – до 15000 лв.
по компонент 3 – до 4 000 лв.
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по компонент 4 – до 15 000 лв.
Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията:
http://ahu.mlsp.government.bg/
Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2017 г. Проектните
предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител
/формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний
Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско
клеймо не по-късно от 17.30 часа на 20.02.2017 г. Телефони за справки: 02/931 80
95, 832 90 73
ІІ. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране
на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност
от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/,
чиито собственици  са подобни лица.   
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с
чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.                 
Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страница на АХУ в
рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.
Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две
копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на
бюджета.
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2017 год. в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с
пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2017 г.   

Съобщение
І. Шофьорски курс категория В за хора с увредени горни и долни крайници
– в удобно време. Обучението е на кола Ауди с автоматични скорости.
Цената за курса е 600 лв.– на две вноски.
За повече информация: тел. 0876 890 879 или 02/ 8340249 София - Стефан
ИВАНОВ
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