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

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

юни 2021 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

І. На проведеното на 07.06.2021 г. онлайн заседание, Управителния съвет на СИБ, по
т. 6. „Разни” от дневния ред, прие следното РЕШЕНИЕ:
6.1. Управителният съвет на СИБ продължава срока за плащане на членския внос
за 2020 г., както и срока за плащане на членския внос за 2021 г. до 31.12.2021 г., като
двата членски вноса (за двете години) може да се плащат наведнъж. След това, за
неплатилите съюзни членове, влиза в сила предвиденото в чл. 15, т. 6 от Устава на
СИБ.
Наложително е председателите на основните (общински) организации и дружества
на СИБ да уведомят за горното решение заинтересованите съюзни членове.
IІ. На 31 юли и 1 август 2021 г. в Перник, кв. Църква ще се проведе XIV-ти
Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания Перник - 2021 г.
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.
2. Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи:
а/ до 18 год.
б/ до 35 год. в/ над 35 год.
3. 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 - в заявката предварително да изпратят вида
на приготвяното ястие.
Литература - участникът може да прочете или да издекламира собствено
произведение - до 3 мин. Творбите трябва да се изпратят до 20 юли 2021 г.
Очакваме Вашите заявки до 20 юли 2021 г. на адрес:
гр.Перник 2308, кв. ‘’Църква’’, Клуб на СИБ, пол. Анита Тараланска;
мобилен: 0894 764 790.
В заявките трябва да се впишат:
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- 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 31.07 или 01.08. 2021 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: примата на българската естрада - Мими Иванова и композитора
Развигор Попов.
I. На свое заседание МС взе решение от 1 юли 2021 г. пенсиите, отпуснати до 31
декември 2020 г., да бъдат осъвременени с 5%.
Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната
година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от
нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през
предходната календарна година.
НА СЪЩОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕШЕ РЕШЕНО ОТ 1 ЮЛИ 2021 г. СОЦИАЛНАТА
ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ ДА НАРАСНЕ СЪЩО С 5% И ОТ 141,63 лв. ДА СЕ УВЕЛИЧИ
НА 148,71 лв. Промяната ще доведе до увеличение на пенсиите, които не са свързани
с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя от социалната за
старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за
инвалидност и персоналната пенсия.
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 148,71 лв) = 223,07
лв.; за офицери (160 % от 148,71 ) = 237,94 лв.
- пенсии за военна инвалидност за сержанти и редници с намалена работоспособност
от 71 до 90 % работоспособност – 140 % от 148,71 = 208,19 лв. ; за офицери – (150 % от
148,71 ) = 223,07 лв.;
- пенсии за военна инвалидност за редници и сержанти с нам. работоспособност от
50 до 70,99 на сто (115 % от 148,71 ) =171,02 лв.; за офицери (120 % от 148,71 ) = 178,45
лв.;
- пенсии за гражданска инвалидност на лица с трайно увреждане над 90 % (150%
от 148,71 ) = 223,07 лв.; за лица с нам.работоспособност от 71 % до 90 % (140 % от
148,71) = 208,19 лв.; за лица с нам. работоспособност (от 50 % до 70.99 %) = 115 %
от148,71 лв. = 171,02 лв.
СОЦИАЛНИ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ:
- ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ТНР) НАД 90
%
- 120 % от 148,71 лв. = 178,45 лв.;
- ЗА ЛИЦА С ТНР ОТ 71 % ДО 90 % - 110 % от 148,71 лв. = 163,58 лв.;
- персонални пенсии 90 % от 148,71 лв.. = 133,84 лв.
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- ДОБАВКА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НАД 90% ТНР С
ЧУЖДА ПОМОЩ: 75% от 148,71 лв. = 111,53 лв.
II. С решение на Министерски съвет срокът на извънредната епидемична обстановка
на територията на страната, свързана с разпространението на COVID-19 е удължен
до 31.07.2021 г.. Във връзка с това се продължава действието на експертните решения
на ТЕЛК/НЕЛК, чиито срокове изтичат по време на извънредната епидемична
обстановка (от 14.07.2020 г. до 31.07.2021 г.. вкл.). Тяхното действие се продължава
както по време на епидемичната обстановка, така и още три месеца след нейната
отмяна, т.е. до 30.10.2021 г. включително.
Предвид на това, инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ на лицата с
такива експертни решения ще продължат да се изплащат и до 30.10.2021 г. включително.
При постъпване в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, на
ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК след извършено преосвидетелстване, то
подлежи на изпълнение от компетентните пенсионни органи.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, НА КОИТО РЕШЕНИЯТА НА
ТЕЛК ИЗТИЧАТ ИЛИ ВЕЧЕ СА ИЗТЕКЛИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СТЪПКИ И ДА СЕ
ЯВЯТ НА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ, ТЪЙ КАТО УДЪЛЖАВАНЕТО НА
СРОКОВЕТЕ НЯМА ДА ПРОДЪЛЖИ БЕЗКРАЙНО. ВСЯКО ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ
Е ЗАИНТЕРЕСОВАНО ДА ИМА АКТУАЛНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛK, ЗА ДА МОЖЕ
ДА ПОЛЗВА ДАДЕНИ ПРАВА И ОБЛЕКЧЕНИЯ.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

I. ОМБУДСМАНЪТ ДИАНА КОВАЧЕВА Е ИЗПРАТИЛА ПРЕПОРЪКА ДО
СЛУЖЕБНИЯ ЗДРАВЕН МИНИСТЪР Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С
КРИТЕРИИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И РЕДЪТ ЗА НЕЙНОТО
ПРОВЕЖДАНЕ. Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана,
в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на
дългогодишни наболели проблеми.
„Като омбудсман, бих искала да отбележа, че един от сериозните проблеми, на който
до момента не е намерено решение, е определянето от ТЕЛК на срок на инвалидността,
който не е пожизнен, при граждани с дефинитивни състояния без възможност за
пълно или частично възстановяване“, пише Диана Ковачева до д-р Кацаров
Тя посочва, че причина за това най-често е изискването на чл. 69, ал. 1 от Наредбата
за медицинската експертиза, съгласно който при множествени увреждания, някои
недефинитивни, срокът на инвалидността се определя от една до три години.
Омбудсманът акцентира, че в голяма част от случаите съпътстващите увреждания,
които налагат периодичното преосвидетелстване на граждани, нямат решаващо
значение при определяне на общия процент трайно намалена работоспособност/вида
и степента на увреждане, а нерядко изобщо не участват при оценката. Освен това, при
преосвидетелстване на тези граждани, от ТЕЛК изискват те да представят документи,
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доказващи и дефинитивното увреждане. Според гражданите, това е унизително и
лишено от всякаква логика изискване, тъй като поставената им диагноза е дефинитивна,
т.е. окончателна и необратима.
Доц. Диана Ковачева обръща внимание и на факта, че честото преосвидетелстване
на такива граждани, освен затруднения и финансови разходи за тях, допълнително
натоварва и органите на медицинската експертиза.
По този повод общественият защитник препоръчва на здравния министър да се
регламентира определянето на пожизнен срок на трайно намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане за всички случаи, когато водещото увреждане е дефинитивно.
Тя настоява още да се ускори въвеждането на информационната система „Медицинска
експертиза“ и да се създаде възможност за подаване на всички документи за ТЕЛК по
електронен път.
Според Диана Ковачева в условията на пандемия тази системата не само ще помогне
на гражданите, които разполагат с техническа възможност, да изпращат по електронен
път документите си, но и ще осигури достъп на отговорните органи до цялата
медицинска информация, която има отношение към експертизата.
В препоръката си до здравния министър, омбудсманът настоява и за засилване на
контрола върху дейността на органите на медицинската експертиза, да не се допускат
случаи на механично назначаване на допълнителни изследвания и консултации,
които не са необходими за експертизата или са налични във вече представените
медицински документи.
Омбудсманът е категорична, че е необходимо навременно да се осигурят на
здравноосигурените лица всички необходими изследвания и консултации за
експертизата, които да бъдат заплащани от НЗОК.
Не на последно място Диана Ковачева настоява за проверки на всички РКМЕ и
ТЕЛК в страната във връзка с осигуряване на достъпна среда - пред и в сградите, за
явяващите се за освидетелстване и преосвидетелстване хора с увреждания, както и на
организацията на работа на комисиите.
„За съжаление, провеждането на голяма част от изследванията, особено
високоспециализираните в дома на тези граждани е невъзможно, а специалистите
отказват да ги посетят за провеждане на необходимите за експертизата консултации“,
подчертава омбудсманът.
Доц. Ковачева акцентира и върху необходимостта от гарантиране на справедливо
оценяване, включително на хората с множествени увреждания, и припомня
отправената препоръка за обсъждане на изменения в Методиката за прилагане на
отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на
увреждане) в промени, които да позволят при определяне на общата оценка да се
взимат предвид оценките за всички съпътстващи увреждания, независимо от тяхната
тежест.
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