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НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
І. В ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувано Постановление № 65 на МС от 29 март
2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
(ППЗХУ).
Съгласно чл. 73 от Закона за хората увреждания - хората с увреждания с установена
потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия (ПСПСМИ), посочени в списъците по чл. 61, ал. 1, получават целева помощ
за изработване, покупка и/или ремонт, с изключение на медицинските изделия,
които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
В приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ са посочени помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия, медицинските условия,
експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето
им на хора с увреждания.
Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите
и министъра на здравеопазването определя и актуализира със заповед максималните
размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Целевата помощ се предоставя на правоимащото лице за изработване, покупка и/
или ремонт на ПСПСМИ само от лица, вписани в Регистъра на Агенцията за хората с
увреждания с изключение на помощта, отпускана по т. 4, буква „е“ (един чифт обувки
за протези) от приложение № 2 от ППЗХУ.
Лицата, които искат да получат целевата помощ подават заявление декларация
по образец за извършване на индивидуална оценка на потребностите в дирекция
"Социално Подпомагане" по настоящ адрес на човека с увреждане.
Тази помощ се отпуска със заповед на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок след
представяне на следните документи:
1. медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК
или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на
човека с увреждане.
2. проформа фактура – за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите
помощи, отпускани за ремонт;
3. протокол от производител, вписан в Регистъра на Агенцията за хората с
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увреждания по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, с който се определят
специфичните проектни характеристики, съгласно заданието за изработване на
изделието – само за изделията, изработвани по поръчка.
Заповедта за отпускане на помощта се издава в три екземпляра за всяко помощно
средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие поотделно, а за отказ
за отпускане – в два екземпляра.
Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта се предоставят на човека с
увреждане заедно с екземпляр на предавателно-приемателния протокол по образец
съгласно приложение № 3.
Целевата помощ се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на
заповедта освен в случаите, когато изработването или ремонтът на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия изисква по-дълъг период и е
удостоверено с документ от изпълнителя.
Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия - Протези
за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство, изработени по
поръчка; Ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка; ортопедични обувки,
изработени по поръчка; апарат обувки, изработени по поръчка; Принадлежности за
ползване на протези; Говорен апарат; Заместващи и козметични средства (Виж. т.
1, 2, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от приложение № 2) след изтичането на експлоатационния срок
се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи
потребността от тях.
Човекът с увреждане получава ПСПСМИ след представяне на екземпляр от
заповедта за отпускане на целевата помощ на избрано от него лице, вписано в
Регистъра на Агенцията за хората с увреждания.
Отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия на хората с увреждания се превеждат от дирекция „Социално
подпомагане“ по сметките на лицето, вписано в Регистъра на Агенцията за хората с
увреждания, което ги е предоставило.
Хората с увреждания с отпусната целева помощ за изработване, покупка и/или
ремонт на ПСПСМИ имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната,
когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
не могат да се изработят, закупят и/или ремонтират по настоящ адрес и тяхното
присъствие е необходимо.
Целева помощ за покупка на изделие по т. 4, буква „е“ от приложение № 2 (един чифт
обувки за протези) се изплаща на правоимащото лице след представяне на оригинал
на първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или на фактура
съгласно Закона за данък върху добавената стойност. Целевата помощ се изплаща до
края на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните документи,
в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която
се изплаща до 31 януари на следващата година.
Паричната компенсация за пътни разходи в страната и целевата помощ за покупка
на изделие - обувки за протеза се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“ на
правоимащите лица по касов път или безкасов път по посочена от лицето титулярна
банкова сметка.
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Хората с увреждания, закупили ПСПСМИ във връзка с прекарано заболяване или
претърпяна злополука в чужбина, както и хората с увреждания, получили разрешение
за лечение в чужбина от съответния компетентен орган по предвиден от закон ред,
имат право на парична компенсация за закупено помощно средство, приспособление,
съоръжение и медицинско изделие в размер до максималния размер по чл. 68, ал. 2 от
ППЗХУ.
ІІ. На свое заседание правителството одобри промени в Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца. При кандидатстване за
семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи.
Приетите промени предвиждат при отпускане на месечни помощи за отглеждане
на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст,
да не се изисква служебна бележка за извършени имунизации и профилактични
прегледи, ако Агенцията за социално подпомагане може да провери необходимата
информация по служебен път. Същото ще важи и при кандидатстване за
месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и за
месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
При отпускане на помощи за дете с трайни увреждания отпада
представянето на експертно решение на ТЕЛК и HEЛK. Това ще се налага
само когато тази информация не може да бъде получена по служебен път.
При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за отглеждане
на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на
обучение, отпада необходимостта от представяне на уверение от висшето
училище, че лицето е записано като редовен студент към датата на раждане на
детето, когато това обстоятелство може да бъде проверено по служебен път.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. Социалното министерството одобри патронажна грижа за 6 167 души
Услугата е за хора с увреждания и възрастни хора, които не могат да се самообслужват,
социалното министерство подписва договори с 61 общини. Те са на стойност 15. 5 млн.
лв. Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще подпише
първите договори на 9 май. До момента над 120 общини са подали самостоятелно или
в партньорство проектите си по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания - Компонент 2".
Основната цел е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално
включване на възрастните и хората с увреждания. Идеята е това да се случи чрез
осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна . Услугите
са предвидени за хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, които
са самотни, не могат да се обслужват сами и живеят в отдалечени райони и т.н.
Медицински сестри ще им помагат в ежедневието като ги преглеждат, извършват
дребни манипулации и ще следят за здравословното им състояние. Общият бюджет
на процедурата е 45.7 млн. лева.
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Съобщения
І. Традиционният многожанров фестивал в с. Бреница, община Кнежа ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9,00 ч.
Колективните изпълнители ще имат право на две песни максимум за 8 минути. За
индивидуалните изпълнители - една песен за 4 минути. За две колективни изпълнения и едно индивидуално - общо 15 мин.
За повече информация - тел. 0886/374137 - М. Кончарски
ІІ . На 15 и 16 юни 2019 г. в Смолян – на площад „България” ще се проведе 6-тия
Национален Фолклорен фестивал - конкурс
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Всяка група ще може да се представи с две песни - бърза и бавна - до 7 минути;
Трио или дует - с една песен до З минути;
Соло - една песен до З минути;
Народен танц или обичай от съответния регион - до З минути; Участие в изложба
за изделия на ХУ;
Допълнителна класация за изпълнение на типична Родопска песен- по една от организация;
Всяка организация да излиза на сцената с плакат, на който е написано откъде са
изпълнителите и кого представляват;
На сцената да се качва и знамето на съответната община;
Участниците ще бъдат оценявани от компетентно жури.
Желателно е съставите да изчакват, за да си получат наградите.
Срок за подаване на заявки за участие е до 20.05.2019год.
1.Списък на изпълнителите, кой и коя песен ще изпълнява (название на песните);
2. Телефон на ръководителя;
3.Опис на телковите решения на участниците- актуални .
Организатор - фондация ЦУРОН - гр.Неделино
Телефон за контакти 03072 35-10; 0897941640
ІІІ. ОО на СИБ - Разград има удоволствието да ви покани за участие в Четвърти
фестивал на хора с увреждания „Един ден в Лудогорието”. Фестивалът ще се
проведе на 8 юни /събота/ 2019 г. от 10,00 ч на Ронда в Градския парк на Разград.
Мероприятието няма конкурсен характер. Времето за участие ще бъде в рамките на
10-15 минути. Заявяване за участие до 30 май 2019 г. с поименен списък, подпис и
печат на организацията на адрес: 7200 гр. Разград, ул. „Хан Кубрат” №1; Е-адрес: sib_
razgrad@abv.bg
Лица за контакти: Иванка Петкова и Милка Драгнева
тел. 0898626449, 0879436920
Редактор: инж. Анета Диловска
Технически сътрудник: Петя Иванова
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