СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”
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Съюзен живот
I. На 21-ти юни т.г. 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 г-жа Десислава Иванчева – кмет на Район “Младост”. Домакините
– дружествата на СИБ от Район “Младост” подготвиха развлекателна програма с
участието на възпитаници от детска градина № 59 – „Елхица” с директор Виолета
Коцева . Проведе се и преглед на художествената самодейност – участваха певческите
състави „Млади сърца”- район "Хаджи Димитър", „Шевица” – район "Младост",
„Белите брези”, кварталите Лукорско, Бусманци, Казичене, гр. Нови Искър – клуб
„Приятели”, с аниматор акордеонистката Александра Филипова .

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при
пълен осигурителен стаж става 180 лв., считано от 01.07.2017 г. От него следват
минималните размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност:
Размерът на пенсията поради общо заболяване не може да бъде по-малък от:
- 207.00 лв. за лица с намалена работоспособност над 90 % ( 1.15 х 180);
- 189.00 лв. за лица с намалена работоспособност от 71 % до 90 % (1.05 х 180.00);
- 153.00 лв. за лица с намалена роботоспособност 50 % и от 50 % до 70.99 % (0.85
х 180.00).
Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионално
заболяване, при записана причинна връзка в експертното решение не може да бъде
по-малък от:
- 225.00 лв. за лица с трайно намалена работоспособност над 90 % (1.25 х 180);
- 207.00 лв. за лица с трайно намалена работоспособност от 71 % до 90 % (1.15 х
180.00);
- 180.00 лв. за лица с трайно намалена работоспособност 50 % и от 50 % до 70.99 %.
ІІ. С ПМС № 116/ 21.06. 2017 г. считано от 01.07. 2017 г. социалната пенсия за
старост става 120.98 лв. От този размер произтичат новите размери на социалната
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пенсия за инвалидност и размерът на пенсиите за инвалидност, несвързани с трудова
дейност, както следва:
Размерите на социалната пенсия за инвалидност стават:
- 133.08 лв. – за лица със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане)
от 71% до 90% (1.10 х 120.98);
- 145.18 лв. – за лица със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане)
над 90 % (1.20 х 120.98);
Добавката за чужда помощ на лица със загубена работоспособност “над 90 %
с чужда помощ” става 90.74 лв. (75% от 120.98).
Гражданската пенсия за инвалидност става 181.47 лв. (1.5 х 120.98) за лица
със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) над 90 %; 169.37 лв. (1.4 х
120.98) за лица със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) от 71 % до
90 % и 139.13 лв.(1.15 х 120.98) за лица със загубена работоспособност (вид и степен
на увреждане) от 50 % до 70.99 % .
Пенсиите за военна инвалидност, които се определят в проценти от социалната
пенсия за старост, стават:
- за редници и сержанти с намалена работоспособност над 90 % - 1.5 х 120.98 =
181.47 лв.;
- за редници и сержанти с намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 1.4 х 120.98
=169.37 лв.
- за редници и сержанти с намалена работоспособност от 50 % до 70.99 % - 1.15 х
120.98 = 139.13 лв.
- за офицери с намалена работоспособност над 90 % - 1.6 х 120.98 = 193.57 лв.
- за офицери с нам. работоспособност от 71 % до 90 % - 1.5 х 120.98 = 181.47 лв.
- за офицери с нам. работоспособност от 50 % до 70.99 % - 1.2 х 120.98 = 145.18 лв.
Според новите правила на пенсионната реформа от 2017 г., в която процентът
на тежестта на осигурителния стаж е 1.1 %, отпуснатите пенсии до 31.12.2017 г.
няма да се преизчисляваг по т.н. “швейцарско правило”. Пенсиите, отпуснати до
31.12.2017 г. ще се преизчисляват от 01.07 всяка година с увеличения процент на
осигурителна тежест (за 2017 г. – 1.126), определян всяка година с бюджета на ДОО)
до достигане 1.5 %.
Разпореждането за размера на пенсията може да бъде обжалвано съгласно чл.
117, ал. 2 от КСО пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ в
едномесечен срок от получаването му.
ІІІ. В ДВ бр. 57 от 14 юли 2017 г. е публикувано изм. и доп. на Наредба №
РД–07–5 от 2000 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление,
която се изплаща за ползване на твърдо гориво, електроенергия, парно отопление и
природен газ в пари на правоимащо лице или семейство по настоящ адрес.
Пенсиите, определени до 30.06.2017 г. се намаляват с коефициент 1.302 при
изчисляване на дохода на лицето или семейството; пенсиите, в размер до 180 лв.,
определени след 30.06. т.г. се намаляват с коефициент 1.452 ; пенсиите с размер над
180 лв., определени след 30. 06. т.г. се намаляват с коефициент 1.333. Няма да се считат
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за доход месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от
Закона за семейни помощи за деца.
За отоплителния сезон 2016 – 2017 г. са получили целева помощ за ползване на
енергия общо 217 635 лица и семейства в размер 72. 46 лв. месечни или 362.30 лв за
сезона от правоимащо лице (семейство), на обща стойност 77 434 792 лв.
Започна приемането на заявления за предстоящия сезон, което ще приключи на
31 октомври т.г.
ІV. НОИ определи поредния средномесечния осигурителен доход, както
следва:
- по чл. 70, ал 4, от КСО за м. май, 2017 г. в размер на 814.36 лв., който служи за
изчисляване на индивидуалвия пенсионен коефициент;
- по чл. 70, ал. 2, от КСО за периода от 01.06. 2016 г. – 31.05.2017 г. в размер
на 789.50 лв., който служи за изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии с
начална дата през м. юни 2017 г.
V. Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за
инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука
или професионално заболяване могат да поискат повече от веднъж в една
календарна година преизчисляване на пенсията при придобит осигурителен стаж
и осигурителен доход след пенсионирането им, когато това е по-благоприятно за
тях. (Виж чл. 102 на КСО).
Преизчисляването се извършва по заявление на пенсионера, което може
да бъде подадено и по електронен път. Новият размер на пенсията се определя от
датата на подаване на заявлението. Към заявлението за преизчисляване на пенсията
се прилагат документи за осигурителен стаж (трудова книжка, служебна книжка,
осигурителна книжка, образец УП-3 и/или документи за осигурителен доход (УП-2).
Осигурителният стаж и осигурителният доход се доказват и с данните по чл. 5, ал. 4
от КСО, т.е. данните от Регистъра на осигурените лица. В тази връзка в заявлението за
преизчисляване на пенсията може да декларирате вашето желание, осигурителният
стаж и осигурителният доход да бъдат удостоверени въз основа на данните по чл. 5,
ал. 4 от КСО.
Подробна информация за начина на подаване на заявление за преизчисляване на
личната пенсия по електронен път може да получите от интернет-страницата на НОИ
на следния адрес: www. nssi.bg, рубрика “Е-услуги”, “Административни услуги”, избор
на ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, Административни услуги: избор на
съответната административна услуга.

Съобщения
I. "Ottobock Bulgaria" Ltd и Съюзът на инвалидите в България (СИБ) обявяват конкурс за публикуван в списание "Кураж" - издание на СИБ - очерк, разказ,
пътепис или репортаж, написан лично от хора, претърпели ампутация.
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Специално жури ще номинира десет от предложените и публикувани творби, първите трима ще бъдат удостоени със следните награди от фирмата Otto Bock
Bulgaria LTD:
1 награда – таблет;
2 награда – тридневна почивка за двама във Велинград;
3 награда - два билета за концерт в НДК по избор.
Конкурсът започва да тече от 15 април и ще приключи до 15 октомври 2017
г. Резултатите ще бъдат отчетени през ноември 2017 г.
Фирмата осигурява и хонорара на журито.
ІІ. УМБАЛ Бургас е единствената болница в Югоизточна България, която
има договор със Здравната каса за изпълнението на Амбулаторна процедура № 42.
Процедурата е за амбулаторно наблюдение (диспансеризация) на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии и се прилага при
три диагнози: ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с тежко протичане.
Всеки пациент, боледуващ от тези заболявания, който кандидатства или провежда
лечение с биологични средства с протокол от НЗОК, независимо от местожителството му, може да проведе процедурата в Ревматологично отделение на УМБАЛ Бургас.
Пациентът може да си запише ден и час за провеждане на процедурата на тел.
056 894 891 всяка събота и неделя от 11 до 13 ч. В определения ден и час той трябва
да посети отделението с цялата налична документация по заболяването и личната си
карта. След провеждане на процедурата пациентите получават всички необходими
документи, които да представят пред експертна лекарска комисия във Варна, Пловдив
или София за назначаване /продължаване на биологичното лечение.
Отделението по ревматология се намира на петия етаж в стария (административния) корпус на УМБАЛ Бургас.
ІІІ. Такси "Йелоу" предлага нова услуга за хора с увреждания - жители и
гости на София. Фирмата разполага с първия за страната специализиран автомобил,
сертифициран и пригоден напълно за превоз на пътници с над 75% обездвиженост
– използващи инвалидни колички, от които не е необходимо да слизат по време на
пътуване. Колата е на разположение денонощно, като е в състояние да извършва
превоз и на трудноподвижни лица, които не използват инвалидна количка.
Услугата може да бъде поръчана на тел. 08866 91119, като е препоръчително
заявка да бъде подадена около 2 часа предварително - време, необходимо за
придвижване на колата до желания адрес. След приемане на заявката, диспечерът
ще върне обаждане, за да потвърди времето на пристигане.
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