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Уважаеми читатели, 
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Очакваме вашите въпроси

Пенсионерка съм 
от края на 2011 г.   
и продължавам да 

работя като меди-
цинска сестра. Всяка 
година, като направя 
1 година допълнител-
но стаж, подавам към 
НОИ за преизчислява-

не на пенсията ми с 
цел увеличение.  

И всяка година полу-
чавам някакви смеш-

ни суми към пенсията 
ми. Бихте ли ми раз-

яснили  по-просто на 
каква база и на какви 

доходи преизчисляват 
пенсията?

Уважаема госпожо,
Възможностите за преизчис-

ляване и увеличаване размера на 
пенсията съгласно разпоредбите 
на Кодекса за социално осигурява-
не (КСО) са следните:

– когато лицето подаде заявле-
ние за еднократно преизчисляване 
(УП-26) за допълнително положен 
осигурителен стаж/осигурителен 
стаж и осигурителен доход, придо-
бит след пенсионирането (чл. 102, 
ал. 1 от КСО, във връзка с чл. 21,  
ал. 1 от НПОС). При преизчисляване 
и с осигурителен доход за стажа, 
придобит след пенсионирането, 
пенсията се преизчислява с осигу-
рителния доход само ако това е по-
благоприятно за лицето (чл. 102, 
ал. 1 от КСО във връзка с чл. 21,  
ал. 3 от НПОС);

– когато лицето подаде заявле-

ние за служебно ежегодно преиз-
числяване (УП-26.1) на пенсията за 
придобития след пенсионирането 
осигурителен стаж/осигурите-
лен стаж и осигурителен доход  
(чл. 102, ал. 3 от КСО, във връзка с 
чл. 21, ал. 2 от НПОС).

Преизчисляване на пенсиите по 
реда на чл. 102, ал. 1 и 3 от КСО, във 
връзка с чл. 21, ал. 1 – 3 от НПОС 
може да се извършва само веднъж в 
календарната година:

– лицата могат да поискат пре-
изчисляване на пенсията от осигу-
рителния доход за друг 3-годишен 
период преди 1 януари 1997 г. в 
12-месечен срок след влизане в сила 
на разпореждането за отпускане 
на пенсията (чл. 70, ал. 17 от КСО).

Преизчисляване на пенсията за 
осигурителен стаж, придобит след 
пенсионирането, се извършва по 
заявление на пенсионера по утвър-
ден образец от Управителя на НОИ 
(УП-26 и УП-26.1). Новият размер 
на пенсията се определя от първо 
число на месеца, следващ месеца 
на заявлението. При определяне на 
новия размер на пенсията, положе-
ният след пенсионирането и след 
31 декември 2010 г. осигурителен 
стаж не се превръща по реда на  
чл. 104 от КСО.

При представяне и на осигури-
телен доход за стажа, придобит 
след пенсионирането, пенсията се 
преизчислява само ако това е по-
благоприятно за лицето.

Нова библиотека, оборудван 
компютърен кабинет, както и 
обзавеждане на учителската 
стая дариха на училището в ал-
банското с. Пустец, Преспа, д-р 
Милен Врабевски и фондация 
„Българска памет“. В региона има 
голямо българско малцинство и 
благодарение на дарението деца 
от девет села в община Преспа, 
учещи в учебното заведение, 
вече ще могат да се възползват от 
съвременните технологии.

През юли д-р Врабевски и 
Фондацията дариха на албанска-
та община Преспа пожарна кола, 
линейка и високопроходим авто-
мобил за социален патронаж, с 
които до този момент регионът не 

разполагаше. Осигурено беше и 
водоснабдяването в преспанското 
с. Туминец. 

От Фондацията информираха, 
че ще продължат с инвестициите 
в Албания, както и навсякъде, 
където живеят българи, останали 
извън пределите на страната по 
независещи от тях причини. Д-р 
Врабевски полага грижи за деца 
в неравностойно социално поло-
жение от албанската българска 
диаспора. 

„Всички тези българи от 
диаспората трябва да усещат 
нашата любов и да се чувстват 
като пълноправна част от ро-
дина ни“, сподели  д-р Милен 
Врабевски.  

Ралица ГОСПОДИНОВА

Но ва  у с л у г а  – 
обучение по ме-
тода на д-р Ма-
рия Монтесори, 
предлага Центъ-
рът за социална 

рехабилитация и интеграция 
„Св. Винкенти“ – Белене. За-
ниманията са безплатни, два 
пъти седмично и в две групи: за 
деца от 1 до 3 години и от 3 до 
6 години.

„За обучението по метода 
„Монтесори“ обособихме спе-
циална зала със съдействието на 
кмета на общината Милен Ду-
лев и местния общински съвет. 
Екипът на Центъра е от специа-
листи, които са сертифицирани 
и обучени за индивидуален 
подход към всяко дете. Методът 
на работа е подходящ за всички 
деца, включително и за деца с 
проблеми в развитието“, съобщи 
ръководителят на ЦСРИ Дарина 
Добранчева.

Заниманията включват упраж-
нения от практическия живот, 
сензорно развитие, развиване 

и усъвършенстване на груба 
и фина моторика, развитие на 
речта, начална математика, зона 
„Творчество“.

ЦСРИ „Св. Винкенти“ – Бе-
лене, работи от 2017 г. като 
държавно делегирана дейност. 
Реализира се на база на зало-
женото в Общинската страте-
гия за развитие на социалните 
услуги, както и на Областната 
стратегия за развитие на со-
циалните услуги. Капацитетът 
му е 25 места и се предоставя 
от доставчик на социалната 
услуга – Русенска католическа 
организация „Каритас“. „Освен 
новата услуга – обучение по 
метода „Монтесори“, в Центъ-
ра се реализират и дейностите 
кинезитерапия, психологическа, 
логопедична и педагогическа 
работа, социални дейности, 
музикотерапия, арттерапия и 
ранна детска интервенция – за-
яви при откриването на новата 
зала изпълнителният директор 
Стефан Марков. – Центърът в 
Белене подпомага родителите 
при отглеждането на деца с 
увреждания и осигуряване на 

възможности за трудовата им 
заетост, подобрява качеството 
на грижа и живот на децата  
и/или младежите с увреждания, 
осигурява помощ при социално-
то им включване и интеграция в 

училищна среща. Предоставя се 
и мобилна грижа за потребите-
лите (децата и лица), чийто дос-
тъп до Центъра е невъзможен 
поради здравословни причини“, 
подчерта Стефан Марков.

Дарение за българите в Албания

Новата техника ще подобри обучението на сънародниците ни

Обучение по метода „Монтесори“ предлагат в Белене

За по-качествен живот

Изпълнителният директор на РКО „Каритас“ Стефан Марков 
и ръководителят на ЦСРИ „Св. Винкенти“ Дарина Добранчева 

откриха в Белене зала за обучение по метода „Монтесори“ 
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