ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА, НАПРАВЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРИ КОЕФИЦИЕНТ 1,1 СПРЯМО
ПРЕДВИДЕНАТА ЗА 2019 Г. МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ОТНОСНО: Проект на Закон за личната помощ
С проекта на Закон за личната помощ се предлага лицата с увреждания с чужда
помощ да ползват почасова асистентска услуга, съобразена с индивидуалните им
потребности.
Финансово въздействие върху държавния бюджет
По отношение на проекта на Закон за личната помощ предлагаме следните
сценарии и финансови разчети по Бюджет 2019 г.:
1. При 1,1 минимална работна заплата:
Необходим допълнителен финансов ресурс за 2019 г. в размер на 105 141 962
лева при 1,1 минимална работна заплата.
Разчетите са направени съгласно разпоредбите на проекта на Закон за личната
помощ, в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и
изискванията на Кодекса на труда при 40 часова работна седмица.
С най-тежки увреждания и получаващи много ниски доходи в размер под
линията на бедност са 14 000 лица. В тази група влизат лицата, които ползват към
настоящия момент асистентски услуги по национални програми, както и броя на
децата, получаващи най-високия размер на помощта от 930 лв. по реда на 8д от Закона
за семейните помощи за деца.
1.1. Група лица 14 000 с увреждания с ч.п., ползващи услугата в рамките на
8 часа.
При тази група, ако едно лице получава 1,1 минимална работна заплата, то
съотносимо като стойност размерът е 616 лева.
Към тази сума съответно се прибавят осигурителните вноски в размер на 18,92%
за сметка на работодателя при сключване на трудов договор и размерът достига 733
лева за един човек.
Финансовите разчети са направени на базата на натурални показатели за 2018 г.,
предоставени от Националния осигурителен институт за броя на хората с увреждания с
над 90 %, с чужда помощ и получаващи добавка за чужда помощ.
За тази група по Бюджета на ДОО са осигурени 15 244 320 лева.
По програми по Бюджета на Министерството на труда и социалната политика са
осигурени общо финансови средства в размер на 71 000 лева.
В този размер се включват финансовия ресурс по Национална програма
„Асистенти на хората с увреждания“ (НПАХУ) – 6 000 000 лева, програма „Интеграция
на хората с увреждания“ в частта социални услуги „Личен асистент“, „Социален
асистент“ и „Домашен патронаж“ – 45 000 000 лева и 20 000 000 лева по реда на 8д от
Закона за семейните помощи за деца.
Относно осигурените финансови средства по националните програми,
предоставящи услугата личен асистент следва да се има предвид, че по програма
"Интеграция на хората с увреждания“ за лицата, които ползват услугата се полагат
грижи средно в рамките на 4 часа на ден, а по НПАХУ е 5 часа за предоставяне на
грижи за хора с трайни увреждания в домашна среда.
Общият финансов ресурс, който е осигурен е 86 244 320 лева.
Необходимите финансови средства на месечна база за лицата с увреждания с ч.п.
са 10 255 661 лева, а на годишна база е в размер на 123 067 930 лева.

Недостигът на финансовите средства е в размер на 36 823 610 лева.
1.2.По отношение на втората група лица 18 000 отново при 1,1 минимална
заплата, следва да се вземе предвид, че тези лица ще ползват услугата в
рамките на 4 часа
При тази група, ако едно лице, получава 1,1 минимална работна заплата, то
съотносимо като стойност размерът е 313 лева.
Към тази сума съответно се прибавят осигурителните вноски в размер на
18,92%, за сметка на работодателя при сключване на трудов договор и размерът
достига 372 лева за един човек.
За тази група по Бюджета на ДОО са осигурени 19 599 840 лева.
Необходимите финансови средства на месечна база за лицата с увреждания с ч.п.
са 6 699 953 лева, а на годишна база е в размер на 80 399 434 лева.
Недостигът на финансовите средства е в размер на 60 799 594 лева.
1.3.Останалите 45 704 лица с увреждания с ч.п. са с по два часа асистентски
услуги.
При тази група, ако едно лице, получава 1,1 минимална работна заплата, то
съотносимо като стойност размерът е 157 лева.
Към тази сума съответно се прибавят осигурителните вноски в размер на
18,92%, за сметка на работодателя при сключване на трудов договор и размерът
достига 187 лева за един човек.
За тази група по Бюджета на ДОО са осигурени 49 766 172 лева.
Необходимите финансови средства на месечна база за лицата с увреждания с ч.п.
са 8 528 814 лева, а на годишна база е в размер на 102 345 772 лева.
Недостигът на финансовите средства е в размер на 52 579 600 лева.
За горецитираните групи, общият недостиг на финансови средства е в размер на
150 202 803 лева, като размерът на осигурителните вноски, в това число и 30 %
осигурителни вноски (за сметка на работодателя и лицето) е 45 060 841 лева.
Крайният размер на недостига на финансови средства е 105 141 962 лева.
Следва да се вземе предвид, че съществува риск относно отпадането на тези
лица от месечни и целеви помощи за отопление в зависимост от конкретната
конфигурация на семейство при всеки конкретен случай.

