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

Национален център за обучение, квалификация,
информация и консултации на хора с увреждания
година XXX
март 2020 год.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

I. 1 246 000 пенсионери ще получат ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИИТЕ СИ ЗА МЕСЕЦ
АПРИЛ. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща
на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и
компенсациите към тях за месец април е в размер до 363,00 лв. включително, колкото
е размерът на линията на бедност за 2020 г.
II. Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че експертните
решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, при които СРОКЪТ НА ИНВАЛИДНОСТ ИЗТИЧА
ПО ВРЕМЕ НА ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ (ОТ 13 МАРТ ДО
13 МАЙ ВКЛЮЧИТЕЛНО), ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙСТВИЕТО СИ ПО ВРЕМЕ НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ДВА МЕСЕЦА СЛЕД НЕГОВАТА ОТМЯНА.
В тези случаи изплащането на отпуснатите инвалидни пенсии се продължава
служебно съобразно посочения срок. Когато срокът на инвалидността е изтекъл на
дата преди 13 март 2020 г., преценка за правото на пенсия на лицето след съответната
дата може да бъде направена след неговото преосвидетелстване и получаване в НОИ
на ново експертно решение на ТЕЛК.
Във връзка с предприетите мерки поради извънредното положение НОИ отново
призовава всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на
институцията в цялата страна, освен в случаи на реална неотложност.
Във всички други случаи на разположение са алтернативните форми за контакт
с НОИ: над 70 електронни услуги, Контактен център (0 700 14 802), писма или
електронна поща ( noi@nssi.bg).
Заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения, помощи,
пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от Осигурителния архив на
НОИ се подават по електронен път, по реда на Закона за електронното управление,
с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК)
или чрез лицензиран пощенски оператор.
Лицата, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните
документи по този ред, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на
извънредното положение, като тези документи ще се считат за подадени в срок, тоест
подадени в първия ден от срока на извънредното положение.
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/Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., бе обнародван в "Държавен
вестник" с дата 24.3.2020 г./
III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ
ИЛИ
ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНИ
ОТ
ТЕЛК
(ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ)
ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това
означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат
правото да вземат решение само по документи.
• Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в
условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят
само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед
(когато това е приложимо).
• На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата,
че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за
преглед пред комисиите.
• В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания
и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица
писмено, с известия за доставка на писмото.
• Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на
извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната
на извънредното положение.
• По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се
избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението
на коронавирусната инфекция.
IV. СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СКЪПОСТРУВАЩО
ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ, КОЙТО СРОК ИЗТИЧА ПО
ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, СЕ УДЪЛЖАВА С ДВА МЕСЕЦА
СЛЕД ОТМЯНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. Условията и редът за
удължаване срока на валидност на протоколите се определят от НЗОК.
Предвидена е възможността до отмяна на извънредното положение и два месеца
след неговата отмяна аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна
книжка, без да е необходимо лицата да посещават личния си лекар за получаване на
рецепта;
С шест месеца след отмяна на извънредното положение се удължава срокът на
дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на
дейности по асистирана репродукция.
V. ИНДИВИДУАЛНАТА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ СЕ ПРАВИ ПО ТЕЛЕФОНА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ
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При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с
увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ ще провеждат
интервю по телефона с тях или с техен законен представител. Това предвиждат
промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, които бяха
одобрени от правителството.
Измененията са във връзка с въведеното от Народното събрание извънредно
положение и ще се прилагат по време на действието му. Те целят ограничаването
на рапространението на вируса COVID-19 и съхраняването на здравето на хората с
увреждания и служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за
социално подпомагане.
С провеждането на интервютата по телефона ще се осигури непрекъснатост на
административния процес за подготовка на индивидуалните оценки на потребностите
на хората с увреждания и ще се гарантира своевременно упражняване на техните
права.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

I. ДО КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЦЕНТЪРЪТ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (МТСП) – ТЕЛ.
080088001, ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. За целта бяха подбрани доброволци
– психолози и студенти по психология и социална педагогика от Софийския
университет „Св. Климент Охрдиски“, които всеки ден от 9ч. до 17ч. ще консултират
нуждаещите се.
Колцентърът на МТСП ще продължи да дава и актуална информация за
въведените мерки в социалната сфера до края на извънредното положение, както и
по теми, свързани с организацията на работа, правата на работещите, предоставянето
на социални помощи и др.
В подкрепа на семействата и децата продължава да бъде и националната телефонна
линия към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – тел. 116 111. На нея
родителите също могат да получат помощ от психолог. От тази седмица психолозите
и логопедите в центровете за обществена подкрепа, детските центрове и центровете
за социална рехабилитация и интеграция също са в готовност да консултират
потребителите на услугите и техните семейства се по телефон, скайп или вайбър.
Специализирана подкрепа могат да получават и регистрираните в бюрата по труда.
II. Министерството на труда и социалната политика отделя допълнително 45
млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ОПРЧР В
ПОДКРЕПА НА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.
ОТ 30 МАРТ ОБЩИНИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ
ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА.
По проектите ще може да се наема персонал за предоставяне на услуги по домовете
за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят хранителни
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продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които
са закупени със средства на ползвателите. Потребителите биха могли да получат
съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на
неотложни административни услуги. Общинският персонал ще бъде осигурен с
лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.
Всичките 156 общини, които вече изпълняват проекти по „Патронажна грижа“ и
предоставят интегрирани здравно-социални услуги в дома, трябва да подадат искане
за допълнително споразумение за определената в Условията за кандидатстване сума
и минимален брой потребители. Останалите общини, както и районите на Столична
община ще могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Условията за
кандидатстване ще бъдат публикувани на www.esf.bg и в ИСУН 2020. Въпроси могат
да се задават на patronaj-k3@mlsp.government.bg.
III. ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДАЕЩИ
СЕ ЩЕ БЪДЕ УДЪЛЖЕНА ДО 19 ЮНИ 2020 Г. За целта на Агенцията за
социално подпомагане бяха отпуснати 5,1 млн. лв. от държавния бюджет,
като разчетите са средствата да покрият нуждите на около 50 000 души. До
21 април 2020 г. общини и райони на общини ще могат да кандидатстват за
финансиране, като ще трябва да направят подбор на потребителите на услугата.
ОТ ТОПЪЛ ОБЯД МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ САМОТНОЖИВЕЕЩИ
ВЪЗРАСТНИ, ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И С ДОХОДИ ПОД ЛИНИЯТА НА
БЕДНОСТ. Общините ще запазят всички възможности за подбор - сигнали от
граждани, отворена телефонна линия, информация от доставчици на социални услуги
и институции и др., за да се гарантира, че помощта ще достигне до най- нуждаещите се.
Приготвената храна – супа, основно ястие, хляб и десерт (поне веднъж седмично), ще
се доставя до домовете. В момента от услугата се възползват 20 000 души в страната.
Подробна информация за реда и начина за кандидатстване е публикувана на
интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - http://asp.government.bg/.
IV. Министерството на труда и социалната политика публикува АКТУАЛИЗИРАНА
ПРОГРАМА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ТЕАТРАЛНИ, ОПЕРНИ, ОПЕРЕТНИ И
БАЛЕТНИ СПЕКТАКЛИ, СИМФОНИЧНИ КОНЦЕРТИ, МЮЗИКЪЛИ, ИЗЛОЖБИ,
ВИРТУАЛНИ МУЗЕЙНИ ЕКСПОЗИЦИИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ,
КОИТО МОГАТ ДА СЕ ГЛЕДАТ ОНЛАЙН В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ. Списъкът включва програмата на културни институции от цялата
страна и е подготвен от Министерството на културата.
Пълната програма с културни събития, които се излъчват онлайн, може да видите
на интернег страницата на МТСП - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section
=PRESS2&prid=1970&lang=
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