СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА “EUROPEAN DISABILITY FORUM”
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І. На 31 август и 1 септември 2019 г. в Перник, кв. Църква ще се проведе
Тринадесети републикански многожанров фестивал на хората с увреждания.
Във фестивала могат да участват всички лица с увреждания с изявен талант в областта на популярната музика, танците, собствени литературни творби, занаяти, кулинарно изкуство/готвене на живо/ и други, които са се класирали до трето място на
регионалните фестивали.
Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи:
а/ до 18 год.
б/ до 35 год. в/ над 35 год.
Изяви на участниците в музикалния жанр:
а/за групови изяви /до 12 човека/ две песни до 7 мин.
б/ за индивидуални- соло, дует, трио и квартет - една песен - 3 мин. Участниците
подсигуряват сами музикалния съпровод. Не се допуска плейбек.
Изяви на участниците в танцовия жанр: Два танца до 12 човека - общо 6 мин.
Относно участниците в „Алеята на занаятите“ няма ограничения, но е необходимо
в заявките да се посочи какво ще се представи и с колко човека, за да бъдат подсигурени необходимите условия.
Участниците в кулинарното изкуство - предварително да бъдат изпратени рецептите на ястията, придружени със снимков материал.
Литература - участникът може да прочете или да издекламира собствено произведение - до 3 мин. Творбите трябва да се изпратят до 15 август 2019 год.
Очакваме Вашите заявки до 20 август 2019 г. на адрес: гр.Перник 2308, кв.
‘’Църква’’, Клуб на СИБ, пол. Анита Тараланска; мобилен: 0894 764 790.
В заявките трябва да се впишат:
- Трите имена на участника, да се приложи ЕР на ТЕЛК, телефон за връзка
- Имената на творбите, с които ще се представите.
- За коя дата желаете да се изявите 31.08 или 01. 09. 2019 год.
При възможност организаторите ще се съобразят с вашите предпочитания.
Отговорниците трябва да носят и списъци на участниците с трите имена, ЕГН и
номер на лична карта в три екземпляра за настаняване.
Журито е в състав: Мими Иванова - примата на българската естрада и композиторът Развигор Попов. За вас ще пее и Христо Кидиков.
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. На 8 юли 2019 година се състоя официалното конституиране на новия Съвет за
наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) в институцията на омбудсмана
на Република България.
Омбудсманът г-жа Мая Манолова представи в институцията новия Съвет за
наблюдение на и за хора с увреждания. Съветът е мониторингов орган, който по силата
на Закона за хората с уврежданията (ЗХУ) има за задача да осъществява наблюдение за
прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у
нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН
за хората с увреждания. Мандатът на Съвета е 4-годишен.
Омбудсманът е първият председател на този нов орган и като такъв е натоварен
с функцията да конституира Съвета. По ЗХУ мониторинговият орган се състои от 9
членове - двама представители, определени от омбудсмана на Република България –
Мая Манолова и Диана Ковачева, двама представители, определени от председателя
на Комисията за защита от дискриминация – Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов,
един представител на академичната общност, определен от Българската академия на
науките – Стоян Ставру, както и четирима представители на организациите на и за
хората с увреждания, определени от тях.
През юни се проведе процедура за избор на представители на организации на
и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение. Общо участваха 34 организации и
номинираха 11 кандидати за членове. Специално създадена от омбудсмана Комисия,
преброи на публично заседание гласовете, като най-много подкрепа получиха
Васил Долапчиев – Съюз на слепите в България, Весела Одажиева - Движение на
българските майки, Ива Поповска – Асоциация на родители на деца с епилепсия и
Илиана Малинова – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения.
На срещата се дискутираха редица актуални проблеми пред гражданите с
увреждания и техните близки, като включването в механизма лична помощ,
асистентските услуги за възрастните хора след 31 август т.г., финансовата подкрепа по
ЗХУ, медицинската експертиза и др.

I. От 01.07.т.г. всички пенсии, отпуснати за осигурителен стаж и възраст до
31.12.2018 г. ще се актуализират с 5,7 %. Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31
декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година
осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците
осигурителен стаж.
С Решение на МС от 6.06.2019 г., социалната пенсия за старост става 132,74 лв.
Тъй като тя влиза във формулата за определяне на размера на пенсиите, които не
са свързани с трудова дейност, те също ще имат нови размери.
Пенсията за военна инвалидност:
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти: с над 90 % намалена
работоспособност (150 % от социалната пенсия за старост- 150 % от 132,74 лв.) =
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199,11 лв.; за офицери (160 % от 132,74) = 212,38 лв.
- пенсии за военна инвалидност за сержанти и редници с намалена
работоспособност от 71 до 90 % работоспособност – 140 % от 132,74 =185,84 лв ; за
офицери – (150 % от 132,74) = 199,11 лв.;
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти с нам. работоспособност
от 50 до 70,99 на сто (115 % от 132,74) = 152,65 лв..; за офицери (120 % от 132,74) =
159,29 лв.;
- пенсии за гражданска инвалидност на лица с трайно увреждане над 90 % (150
% от 132,74 лв.) =199,11 лв.;; за лица с нам.работоспособност от 71 % до 90 % (140 %
от 132,74лв) = 185,84 лв.; за лица с нам. работоспособност (от 50 % до 70.99 %) = 115
% от 132,74 лв. = 152,65 лв.;
Социални пенсии за инвалидност:
- за лица с трайно намалена работоспособност (ТНР) над 90 % - 120 % от 132,74
лв. = 159,29 лв.;
- за лица с ТНР от 71 % до 90 % - 110 % от 132,74 лв. = 146,01 лв.;
- персонални пенсии 90 % от 132,74 лв.. = 119,46 лв.
- добавка за чужда помощ за лица с увреждане над 90% с чужда помощ: 75% от
132,74 лв. = 99.55 лв.
II. От 1 юли 2019 г. започва приемането на заявления-декларации за отпускането
на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 г.
Може да кандидатствате за помощта в дирекциите „Социално подпомагане“ по
настоящия си адрес до 31 октомври 2019 г.
В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. е публикувана Наредба за изменениe и допълнение
на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ
за отопление. Направените промени предвиждат осигуряване на по-добра социална
закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево
енергийно подпомагане.
Размерът на помощта ще бъде увеличен значително, като базата за определянето
му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Министърът на труда и социалната политика
Бисер Петков издаде заповед за определяне на месечния размер на помощта за
отопление на 93,18 лв. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията
за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, ще бъде 465,90 лв. В същото
време предвиденото увеличение с 5.7 % на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази
на правото на достъп до този вид помощ.
За новия отоплителен сезон, като основа при определянето на диференцирания
доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер
на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран
минимален доход.
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен
доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е
по-нисък или равен от диференциран доход за отопление и отговарят на условията по
чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
Диференцираният доход за отопление се определя, както следва:
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1. за лице, живеещо само – 1,30 от БДО = 1,30 х 150 = 195 лв.
2. за лице с 50 на сто или над 50 на сто ТНР, живеещо само – 1,57 от БДО = 1,57
х 150 = 235,50 лв;
3. за дете-сирак до 18-год. възраст, а ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 1,27 от БДО = 1,27
х 150= 190,50 лв;
4. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи/учат – до
придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна
възраст – 1,57 от БДО = 1,57 х 150 = 235,50 лв;
5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи – 1,00 от БДО =1 х 150 = 150 лв.;
6. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 1,03 от БДО = 1,03
х 150 = 154,50 лв;
7. за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване
на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст –
1,30 от БДО = 1,30 х150 = 195 лв;
8. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно
или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст, настанено
в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за
закрила на детето – 1,25 от БДО = 1,25 х 150 = 187,50 лв;
9. за дете от 5- до 16-год. възраст, което не учи – 0,30 от БДО = 0,30 х 150 = 45 лв;
10. за дете от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция
„Бюро по труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане – 0,90 от БДО = 0,90 х 150 = 135 лв;
11. за родител, отглеждащ дете/деца до 18-годишна възраст, което не учи – 0,50 от
БДО = 0,50 х 150 = 75 лв.
12. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство – 1,24 от БДО = 1,24
х 150 = 186 лв.;
13. за бременни жени 45 дни преди раждане – 1,20 от БДО = 1,20 х 150 = 180 лв;
14. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст – 1,20 от БДО = 1,20 х
150 = 180 лв;
15. за лице над 70 години – 1,20 от БДО = 1,20 х 150 =180 лв;
16. за лице над 65 години, живеещо само – 1,75 от БДО = 1,75 х 150 = 262,50 лв;
17. за лице над 75 години, живеещо само – 1,85 от БДО = 1,85 х 150 = 277,50 лв;
18. за лице с 50 на сто или над 50 на сто ТНР – 1,20 от БДО = 1,20 х 150 = 180 лева;
19. за лице с 70 и над 70 на сто ТНР – 1,42 от БДО = 1,42 х 150 = 213 лв;
20. за лице с 90 и над 90 на сто ТНР– 1,72 от БДО = 1,72 х 150 = 258 лева.
При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициента се прилага
коефициентът с по-висок размер с изключение на случаите, посочени по-горе по т. 9,
10 и 11.
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