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

Национален център за обучение, квалификация,
информация и консултации за хора с увреждания
година XXX

април-юни 2020

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. На свое заседание, проведено онлайн на 01.06.2020 г. от 13,00 часа, водещият в
София, членовете на УС от местоживеенето си УС НА СИБ РАЗГЛЕДА И ПРИЕ:
“Доклад за работата на Управителния съвет на СИБ и за съществените дейности,
изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията
Съюз на инвалидите в България и постигнатите резултати за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г. с направените допълнения;“Отчет за изпълнението на бюджета на
СИБ за 2019 г.” и “Бюджет на СИБ за 2020 г.” и др.
УС на СИБ разгледа докладна записка за свикване на Общо (делегатско) събрание
на СИБ през м. VII. 2020 г. и обсъди проекта за дневен ред.
Управителният съвет на СИБ, на основание чл. 44, т. 24 отУстава на СИБ освобождава
Ася Асенова Николова от изборните длъжности председател на Общинската
организация на СИБ Дългопол и председател на Регионалната организация на СИБ –
Варна.
Управителният съвет на СИБ, на основание чл. 44, т. 22 и т. 24 от Устава на СИБ:
1. Приема констатацията на работната група на ЦКРК на СИБ, според която
Русенска регионална организация на СИБ не съществува, тъй като не отговаря на
изискването (съгласно Решението на УС на СИБ за териториалния обхват).
2. На основание чл. 44, т. 24 от Устава на СИБ, Управителният съвет на СИБ
освобождава от изборната длъжност председател на Регионалната организация на
СИБ – Русе г-жа Галина Тодорова Димитрова, както и членовете на Управителния
съвет на Регионалната организация на СИБ – Русе, от датата на вземане на решението.
3. Съществуващите структури на СИБ в досегашната Регионална организация –
Русе, преминават в състава на Регионалната организация на СИБ – Разград.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. С близо 4,2 млн. лв. ще се финансират ПРОЕКТИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА
СЪЗДАВАНЕ, ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ. Средствата се
осигуряват по Националната програма за заетост на хора с увреждания, която е
утвърдена от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.
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През 2020 г. АХУ ще финансира и проекти на специализирани предприятия и
кооперации на хора с увреждания насочени към повишаване на заетостта на целевата
група. Те ще могат да получат до 80 000 лв., като подаването на предложенията започва
от 1 юни. Средствата могат да се използват за технологично обновяване на стопанската
дейност, разкриване на нови работни места или преоборудване на вече действащи,
както и за изграждане на онлайн платформа за популяризиране на предлаганите
услуги и произвежданата продукция. За осигуряване на достъп до действащи или
разкривани нови работни места, приспособяване на съществуващи работни места и
за оборудване на нови работни места ще се отпускат до 10 000 лв. Проекти за
квалификация и преквалификация ще се финансират с до 1000 лв. за 1 човек с трайно
уврежданe. Агенцията за хората с увреждания ще набира проектни предложения по
тези компоненти от програмата от 15 юли.
II.Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и
развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.
Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ: 17.30 часа на 13.07.2020 година
Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg
Допълнителна информация:
Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в
рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.
Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка
подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие/
Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с
увреждания /АХУ/ по един от следните начини:
На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” №
104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител,
придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на
проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо
или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса,
на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен
с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30
часа на 13.07.2020 година.
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият
електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg
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Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 13.07.2020 година. Непосредственно
след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ
входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не
по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
III. ДО 24 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ БЪДЕ УДЪЛЖЕНА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У
ДОМА“, по която храна по домовете си получават близо 31 000 нуждаещи се в 215
общини в страната. Местните власти ще организират дейностите да бъдат продължени
и всеки работен ден да се разнася супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично
десерт на възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност.
Целевата програма е на обща стойност 5,1 млн. лв., осигурени от държавния бюджет.
Тя е продължение на операция „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма
за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найуязвимите лица.
По време на извънредната епидемична обстановка топла храна от обществените
трапезарии получават и други 5500 самотноживеещи, хора, останали без дом, работа
и доходи, както и ползващи социално подпомагане, и поставени под карантина в 42
общини. Продължава и раздаването на пакети с храни, като от началото на кризата до
момента такива са получили над 58 000 души.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
I. От 01.07.т.г. всички пенсии, отпуснати за осигурителен стаж и възраст до 31.12.2019
г. ще се актуализират с 6,7 на сто.
С Постановление на МС от 28.05.2020 г., СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
СТАВА 141,63 ЛВ. ОТ 1 ЮЛИ 2020 г. 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 141,63 лв) = 212,45
лв.; за офицери (160 % от 141,63 ) = 226,61 лв.
- пенсии за военна инвалидност за сержанти и редници с намалена работоспособност
от 71 до 90 % работоспособност – 140 % от 141,63 = 198,28 лв. ; за офицери – (150 % от
141,63 ) = 212,45 лв..;
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти с нам. работоспособност от
50 до 70,99 на сто (115 % от 141,63 ) = 162,87 лв..; за офицери (120 % от 141,63 ) = 169,96
лв.;
- пенсии за гражданска инвалидност на лица с трайно увреждане над 90 % (150%
от 141,63 ) = 212,45. лв.; за лица с нам.работоспособност от 71 % до 90 % (140 % от
141,63) = 198,28 лв.; за лица с нам. работоспособност (от 50 % до 70.99 %) = 115 %
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от141,63 лв. = 162,87 лв.;
СОЦИАЛНИ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ:
- ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ТНР) НАД 90
%
- 120 % от 141,63 лв. = 169,96 лв.;
- ЗА ЛИЦА С ТНР ОТ 71 % ДО 90 % - 110 % от 141,63 лв. = 155,79 лв.;
- персонални пенсии 90 % от 141,63 лв.. = 127,47 лв.
- ДОБАВКА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НАД 90% ТНР С
ЧУЖДА ПОМОЩ: 75% от 141,63 лв. = 106,22 лв.
II. От 1 юни т.г. ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОИ ЗА 2020 г. За нейната финансова
реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за
2020 г. са предвидени 20 103 061 лв.
Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и
рехабилитация.
Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и
частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от
средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета
на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични
процедури дневно. Вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 49
заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо
заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях
трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни
календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.
Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил
необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната
помощ.
ПРАВОИМАЩИ СА И ЛИЦАТА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЛИЧНА ПЕНСИЯ ЗА
ИНВАЛИДНОСТ. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в
експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост
от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на
дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда
профилактика и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю
“Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.
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