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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. Национално представителни организации на и за хората с
увреждания и всички държавни институции се събраха на Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости
при медицинските изделия и помощните средства“ в Народното
събрание.
Присъстваха и г-н Никола Минчев, председател на 47-мо Народно събрание, проф.
д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, доц. д-р Любомир Бакаливанов – зам.министър на здравеопазването, Владимир Афенлиев и Даниела Попова,
Национална здравна осигурителна каса, г-н Лазар Лазаров, зам. министър на труда
и социалната политика, депутати и представители на АРДЕ, АРДУС, БАРИС, СИБ,
ССБ, СГБ, НАСГБ, ЦПИ и др.
Участваха още г-н Искрен Арабаджиев, председател на комисията по труда, социалната и демографската политика, Деница Сачева, зам. председател на комисията, Елисавета Белобрадова, зам. председател на на комисията, Мая Димитрова, зам.
председател на комисията, Георги Георгиев, член на комисията, доц. д-р Антон Тонев,
председател на комисията по здравеопазването, проф. д-р Асен Балтов, член на комисията.
Нуждаещите се да не бъдат лишени от качествени инвалидни колички, слухови
апарати и други изделия, приспособления, съоръжения и помощни средства – това
е най-голямата тревога на хората с увреждания, която беше изразена по време на
кръглата маса.
„На този форум ще потърсим начин да осигурим по-достъпна и по-подкрепяща
политика към хората с увреждания, както и да намерим най-прекия път нашите сънародници да получат каквото им е необходимо“, каза г-н Никола Минчев, председател
на 47-мо Народно събрание.
Проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България, каза: „Цялата администрация на омбудсмана се ангажира с темата. Проблемът с подготовката на процедурата по прехвърляне на предоставяне на медицински изделия и помощни средства
към НЗОК трябва да бъде решен, както и трябва новата процедура да е публично
известна, подкрепена с информационна кампания. Нужни са механизми на контрол
за качеството на предоставените средства. Очевиден проблем е и актуализирането на
списъците към по-нови и качествени материали.“
От 1 юли предписването и одобряването на медицински изделия ще става по
електронен път. Това обяви заместник-министърът на здравеопазването Любомир
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Бакаливанов."С това се цели да се облекчи цялата процедура по предписване и получаване на изделия от правоимащите лица, които след определяне с медицински
документ от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК на вида и степента на увреждания трябва да подадат заявление за отпускането на целевата помощ за покупка на съответното изделие",
обясни той.
Доц. д-р Антон Тонев, председател на Комисията по здравеопазване уточни: „Заедно ще започнем един нескончаем процес, в който да подобряваме състоянието на този
сектор. Мога да ви уверя, че няма да си позволим отново да стигнем до дълъг период,
в който нищо да не се случва. Ние можем да бъдем гарант за максимално справедливо
изхарчването на средствата. Осъвременяването на списъка е задължително и вие ще
бъдете търсени и канени като експерти за участие в процеса. Вярвам, че индивидуализацията на медицинските изделията е най-доброто решение“.
„Проблемите на системно ниво, се отразяват и при медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания. Целият модел на финансиране трябва да
се промени на база индивидуална оценка и от какво помощно средство и медицински
изделия има нужда конкретния човек. Нужно е да прецизираме и променим подкрепата и финансирането, така че да насочим средства там, където има реална полза и
необходимост“, каза председателят на Комисията по труда и социалната и демографската политика г-н Арабаджиев.
Експертите от всички национално представителни организации и институции набелязаха основните проблеми, свързани с медицинските изделия и помощните средства в България, като наблегнаха на нуждата да се промени цялостно отношението,
като се смени представата им като търговски продукт.
„Медицинските изделия и помощните средства би следвало да бъдат част от медицинска услуга и рехабилитация, както е по цял свят. Нека не ги профанизираме до
търговия на изделия на най-ниска цена“, отбеляза доц. Владислав Борисов Иванов,
БАРИС.
Допълнителен проблем е, че списъците не са калкулирани и индексирани от 10
години. Експертите поискаха максимално бързо да има актуализация на средствата
и вида на медицински изделия, както и промяна на лимитите, защото те отдавна не
отговарят на съвременни изисквания и цени. Беше изведена и нуждата да се създаде
аналитично звено или орган, който да носи реална отговорност, защото е доказано,
че междуведомствените комисии не работят.
Преминаването на тази дейност от МТСП към НЗОК ще доведе до проблеми, смятат експертите от страна на хората с увреждания в България. В Касата няма налични
технически специалисти и съответно при договарянето на стойностите, има много
неточности, смята Бончо Пеев, който има над 30-годишен опит в обслужването на
хора с увреден слух и слухопротезирането.
„Твърдим, че хората с увреждания са като всички останали и за това помагат медицинските изделия и помощните средства. Така хората с увреждания могат да бъдат
полезни на себе си, семействата си и обществото. Надяваме се, да ни припознаете
като свои партньори“, заключи Веска Събева, зам. председател на Национален съвет
за хората с увреждания, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия,
която модерираше кръглата маса.
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ІІ. Министерството на труда и социалната политика предоставя информация за мерките за подкрепа на гражданите и работодателите, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка:
Ковид добавките към пенсиите на всички пенсионери, в размер на 60 лв., ще се изплащат до края на юни 2022 г. Националният осигурителен институт ще продължи
да превежда и еднократната добавка от 75 лв. на всички пенсионери, които в периода
от 1 януари до 30 юни 2022 г. завършат пълен ваксинационен курс срещу ковид или
имат поставена първа доза от 1 до 30 юни. До юни включително ще се изплащат и изравнителни добавки към пенсиите на хората, които през януари 2022 г. са получили
по-ниска обща сума от сбора на ковид добавка и пенсия в сравнение с декември 2021 г.
ТЕЛК решенията, чийто срок е изтекъл по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка т.е. до
31 март, ще важат до 30 юни. До същата дата служебно се удължава и срокът
за изплащане на пенсиите за инвалидност по експертни решения, които са изтекли по
време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Тези
пенсии ще продължат да се получават и след 30 юни 2022 г., ако дотогава хората са
преосвидетелствани и в Националния осигурителен институт са постъпили данни за
определения нов срок на инвалидността.
Действието на мярката „60 на 40“ ще бъде удължено до 30 юни при запазване на досегашните условия за подкрепа за запазване на работните места. През цялата 2022 г.
до 90 дни неплатен отпуск ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.
III. Започна изпълнението на програмата за профилактика и
рехабилитация на НОИ за 2022 г. За нейната финансова реализация в Закона
за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. са предвидени 25
239 000 лв. Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за профилактика
и рехабилитация през тази година.
Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките
и частична помощ за храна в размер на 8.00 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 22 юридически лица за общо 52
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
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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, може да намерите в меню „Обезщетения”, подменю “Профилактика и
рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.
IV. Хора с увреждания, възрастни, които не могат да се
обслужват сами, поставени под карантина заради Ковид-19 ще
продължат да получават здравни и социални услуги в домовете
си до края на годината по операция „Патронажна грижа +“.
Подкрепата се осигурява в 142 общини с финансиране по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.
Удължаването на договорите им за предоставяне на патронажна грижа с още 6 месеца
ще се финансира с допълнителни 25 млн. лв. по механизма на Европейската комисия
REACT-EU за възстановяване на държавите-членки на ЕС от пандемията от Ковид-19.
По програмата се осигурява психологическа помощ и консултиране, доставка на
хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на
потребителите, както и съдействие за неотложни административни услуги. Подкрепа
получават и социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, за
прилагане на противоепидемични мерки за дезинфекция, тестване на персонала и
потребителите, преграждане на помещения при необходимост от карантиниране на
заразен човек.

Традиционният фестивал на хората с увреждания „Бреница пее и танцува” в с.
Бреница, община Кнежа ще се проведе на 18 юни 2022 г. от 9,30 ч. на площад „Екзарх
Йосиф I”.
Колективните изпълнители ще имат право на две общи песни и една индивидуална
– общо за 15 минути. За индивидуалните изпълнители - една песен за 4 минути. Фестивалът е с конкурсен характер. Участниците ще бъдат оценявани от компетентно
жури.
Заявки за участие се приемат от 7 май до 10 юни т.г. на следните телефони:
0886/374137 - М. Кончарски; 0885/64 4805 и 0882/502147.
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