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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИЗГРАДЕТЕ БЕЗПЛАТНА ДОСТЪПНОСТ И ВЪВ ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ
Стартира тазгодишното издание на на програмата „Достъпна жилищна среда".
Държавата осигурява до 100 000 лв финансова помощ за кандидат за изграждане
на електрическа стълбищна платформа, рампа или асансьор в жилищни сгради
(къщи, кооперации и блокове). За да отговори на завишения интерес от изминалата
програма, тази година Министерството на труда и социалната политика е осигурило
допълнителни 500 000 лв за кандидатите. Електрическите стълбищни платформи
осигуряват така нужната достъпност за хората, ползващи инвалидна количка. За
съжаление тези устройства се скъпи и се изготвят по поръчка спрямо конкретното
стълбище. В зависимост от броя на етажите, по които трябва да се изкачи платформата,
заедно с човека и инвалидната количка, цената им може да надхвърли десетки хиляди
левове. Благодарение на програмата на МТСП обаче, тези иначе непосилни за хората
съоръжения за достъпност са напълно безплатни за одобрените кандидати по
програмата.
Как можете и вие да получите безплатна достъпност?
Всъщност не е толкова трудно, въпреки че документацията може би го прави да
изглежда така. За миналата година одобрените и завършени проекти са рекордно
много. Благодарение на информационните кампании на Адапт БГ, МТСП и медии, все
повече хора научиха за съществуването на Програмата и започнаха да кандидатстват.
Ако има кой да Ви помогне в процеса (Адапт БГ ще го направи безвъзмездно), от вас
ще са необходими само желание и време да си пуснете документите в Министерството.
Цялата процедура изглежда така:
1. Запознайте си с програмата на интернет страницата на Адапт БГ - https://adapt.
bg/blog-article/69/национална-програма-за-достъпна-жилищна-среда-и-личнамобилност-2022 или сайта на МТСП на следния линк: https://www.mlsp.government.
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bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1. Могат да
кандидатстват собственици на жилища с трайни увреждания, които се придвижват
с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Допустими
кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни
жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни
колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
2. Свържете с Адапт БГ, защото при тях ще получите безплатна консултация
дали е възможно да се инсталира такова съоръжение във Вашата сграда, както и ще
Ви се обясни подробно всичко, което трябва да знаете още от самото начало. Така
ще си спестите време в четене на административен език, наредби и технически
спецификации, които се предназначени по-скоро за архитекти, отколкото за хора с
увреждания.
3. Ако е възможно кандидатстването Ви по програмата и отговаряте на критериите
описани в изискванията, ще преминете към изготвяне на Проект.

Инж. Галя

Симеонова е специализиран проектант „Достъпна жилищна среда“в Адапт БГ. Тя
може да Ви изготви проекта безплатно.
4. След изготвянето на проекта, същият се внася в Общината за получаване
разрешение за поставане/строеж.
5. След разрешението за поставяне/строеж, попълвате документите / бланки
предоставени от МТСП и ги изпращате в Министерството за преглед и одобрение.
Документите можете да намерите на сайта на МТСП (www.mlsp.government.bg
рубрика „Политики“, категория „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност”)
6. Ако сте в списъка с одобрени кандидати, съоръжението Ви се подготвя по поръчка
спрямо проекта Ви, след което се инсталира безвъзмездно във Вашата сграда.
Защо да се доверите именно на Адапт БГ
Адапт БГ е първата фирма в България, която още при започването на
програмата през 2019 г.започна да помага на хората с увреждания с проекти,
кандидатстване и получаване на стълбищни платформи, рампи и вертикални
подемници в домовете им.
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След като разбира колко много хора искат да кандидатстват и колко трудна е в
някои случаи цялата процедура, изисквания и документация, фирмата назначава
и първия за България „Проектант Достъпна Среда“ - инж. Галя Симеонова.
Инж. Симеонова се занимава единствено с това да изготвя проектите на
хората, да им помага с кандидатстването и след това даже лично да присъства
по време на инсталирането на платформата, доставена от Адапт БГ.
През 2019 г. фирмата установява и директна връзка с отговорните по
Компонент 1 отдели в Министерството на труда и социалната политика,
предоставяйки обратна връзка от хората относно пречките и затруднения
при кандидатстване. В момента много от тези пречки вече са в миналото, а
кандидатстването по програмата никога досега не е било толкова улеснено.
Ако и Вие имате нужда от достъпност в сградата Ви, не се колебайте, а
кандидатствайте още сега. Документи могат да се подават до 27 юли 2022 година, но
подготовката отнема много време, затова кандидатствайте още сега. Адапт БГ ще Ви
помогне!
КОНТАКТИ С ФИРМА АДАПТ БГ:
инж. Галя Симeонова тел.: 0879 607 167;
Email: galya.simeonova@adapt.bg
www.adapt.bg
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От 1 юли тази година Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) започва да отговаря за отпускане, отчитане,
контрол, заплащане и ремонт на помощни средства за хора с
увреждания.
Средствата за заплащането на помощните средства ще се осигуряват чрез
трансфер от Министерството на здравеопазването. Възложена е заявка и в момента
„Информационно обслужване“ АД работи по нея за създаване на програмен продукт
за електронно предписване, отпускане, заплащане и ремонт на помощните средства.
Предстои тестване от 1 май на програмния продукт, като се очаква през целия юни
да се извърши тестване и с търговците на помощни средства, а от 1 юли да се въведе
в експлоатация.
Към издаден протокол от ЛКК /ТЕЛК за предписване на помощно средство ще има
попълнено от пациента заявление за съгласие за предписаните помощни средства и
необходимостта от предоставянето им. Чрез автоматичен електронен интерфейс ЛКК
/ТЕЛК ще изпращат към информационната система на НЗОК данни за издадените
протоколи и заявленията към тях. Информацията за издадените протоколи и
заявленията за отпускане на помощни средства до 1000 лв. веднага ще става видима
за районната здравноосигурителна каса (РЗОК ), а за помощни средства на стойност
над 1000 лв. информацията ще е видима само в НЗОК. В случаите на заявяване на
ремонтни дейности на помощните средства заявлението ще се подава от лицето
или от упълномощен от него на място - в районната здравносигурителна каса, или
по електронен път.
НЗОК и РЗОК ще разглеждат електронните протоколи в обособен модул, чрез
който ще се генерират електронни одобрения и решенията на комисиите. Всяка
заповед ще получава регистрационен номер и дата на издаване. В заповедта са
включени помощните средства и техните номера, които са генерирани от системата,
съгласно изготвените номенклатури. Издадената и подписана заповед е видима за
всички търговци на дребно на територията на страната, сключили договор с Касата.
Всяко лице трябва да се идентифицира пред търговеца чрез посочване на ЕГН и
номера на одобрението. По зададени критерии търговецът ще отбелязва в системата
отпуснатото помощно средство, а лицата ще могат да го получат от всеки търговец,
сключил договор с НЗОК. След изтичане на календарен месец системата извършва
контрол и одобрение за заплащане. НЗОК плаща заявените средства от търговеца
съгласно постъпилите в счетоводната система финансови документи.

Редактор: инж. Анета Диловска
Технически сътрудник: Петя Иванова

град София - 1000,
ул. "Христо Белчев" № 8, ет. 3;
тел. 02/981 56 38

