СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Участник в общественото
обсъждане
1
Предложения и становища,
постъпили по реда на чл. 26, ал. 24 от Закона за нормативните
актове
1. Постъпило писмо с вх. № 9104-63
от 22.03.2018 г. от производителите
и търговците на едро и дребно на
медицински изделия, помощни
средства,
приспособления
и
съоръжения за хора с увреждания

Предложение/Мнение
2

Приема/
не приема
предложението
3

Производителите и търговците на едро и
дребно на медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хора с увреждания изразяват следното
становище с предложения и коментари по
проекта на акта:
1.
Намаляване на пределните
размери (лимити) на МИПСПС.
1.1. Юридически
и
икономически Не се приема
неоправдано е влизането в сила на
предвидените изменения в ППЗИХУ след
началото на финансовата година, тъй като
те изцяло са в противоречие на
законоустановените правила, касаещи
управлението на публичните финанси.
Подобни промени следва да предвиждат
прилагането им с настъпването на новата
календарна и счетоводна година, при вече

Мотиви
4

Не е налице противоречие със
Закона за публичните финанси

актуализиран бюджет, съответстващ на
новите положения. Редакция и отлагане
влизането
в
сила
на
Проекто
Постановлението с така изложените
промени в Приложение № 7 към
Правилника за прилагане Ha ЗИХУ до
края на настоящата 2018г.
1.2. Решението на МТСП за намаляване на Не се приема
пределните размери (лимити) на целевите
помощи е необмислено и несъобразено с
реалните разходи и пазарната ситуация в
страната,
тъй
като
не
отчита
няколкократното увеличение на всички
ценообразуващи фактори за последните
20 години.
1.3. Изисканият анализ към 30.10.2017 от Не се приема
лицензираните търговци на МИПСПС по
да служи за анализ на разходите за
дейността на търговците, а още по-малко
за критерии за определяне на лимити за
МИПСПС и най-малко за реалните
потребности на пациентите в затруднено
физическо положение.
1.4. Промяна на пределните размери на Не се приема
целевите помощи в начало на второто
тримесечие на финансовата година
подлага търговците не просто пред риск
от загуби и пропуснати ползи, а пред
опасност от закриване на дейността им.
Промяна на пределните размери /лимити/
на целевите помощи за МИПСПС от
2019г;
Изготвяне на бюджета за
МИПСПС за 2019 г.
1.5. България няма актуализирана ценова и

Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

продуктова политика за този вид изделия.

Не се приема

2. Нови изделия в списъка за МИПСПС.
Подкрепя се идеята за допълване на списъка
на МИПСПС с нови изделия за детска
рехабилитация,
публикувани
вече
на
страницата на АХУ. Подобни допълнения
обаче, не следва да водят до ощетяването на
останалите пациенти с увреждания в страната.
Напълно неоправдано се явява намерението на
МТСП
да
финансира
новодобавените
МИПСПС чрез намаляване на целевата помощ
за някои от другите помощни средства.
Необходима е промяна в Списъка с видовете
МИПСПС за 2019 г.;

3. 3. Необходимост от цялостна промяна на
списъка с МИПСПС, както и условията им за
получаване, експлоатационните им срокове,
условия за ремонт и др.
4.
5. 4. Промяна в начина на разплащане на
средства за МИПСПС
6. Подкрепя се промяната в начина на
изплащане на целевите помощи за МИПСПС
към търговците, а не крайните потребители. В
Проекта на постановлението, обаче липсва
ясен текст, регламентиращ начина и
сроковете за изплащане на средствата.
7. Този срок трябва да бъде не повече от месец
след подаване на необходимите документи

Не се приема

Приема се

Съгласно чл. 39, ал. 1 и във
връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от
Наредбата за условията и реда
за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.
30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на
стойността, до която те се
заплащат,
Комисията разглежда и
изразява становища по
предложения на граждани,
органи и организации във
връзка с включването на нови
или изключването на
съществуващи медицински
изделия във/от приложение № 7
към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ.
Мотивите са същите както по
отношение на т. 2
предложението.
Текстът е прецизиран по
отношение на разпоредбите,
регламентиращи начина и
сроковете за изплащане.

към ДСП по места.
Постъпило писмо с вх. № 26-465
от 29.03.2018 г. от г-жа Недялка
Радкова Василева - Управител на
„АРТИКОМ” ЕООД

-

-

Предложение
за
отпадане
на Приема се
необходимостта, посочена в т.4 от ал.4 от
чл.43а, от подаване и на „гаранционната
карта“ към комплекта документи. Това
само
би
утежнило
наличната
документация,
а
и
същата
тази
гаранционна
карта
урежда
взаимоотношения между потребителя на
медицински изделия и съответния
търговец/производител, и е обект на
контрол от страна на КЗП, съгласно
Закона за защита на потребителите. Това
изискване също така влиза в противоречие
с изискването за съдържанието на досието
на лицата, съгл. промяната в т. 1 от чл. 44,
където този документ липсва като
необходим.
Приема се
Да се коригира предложеният срок в ал. 5 частично
от чл. 43а, цитирам „в срок до „15 - то и
30- то число“, да се замени с „в срок до 3то число или следващ работен ден”. Може
да се ползва по аналогия практиката от
регулаторната
уредба,
уреждаща
взаимоотношенията на доболничните и
болнични заведения и НЗОК, съгл. чл. 18
от Приложение 13 към чл. 3 от 303. Да се
добави също така, че описът на всички
окомплектовани по т. 4 от чл. 43а, да е
представен на електронен и хартиен
носител, които по необходимост или
липса на достатъчно време /често се
случва загуба на документи/ могат да се

Текстът е прецизиран като
отпада необходимостта,

посочена в чл. 43, ал. 4, т. 4
от подаване и на
„гаранционната карта“ към
комплекта документи.

Текстът е прецизиран в чл. 43а,
ал. 5 по следния начин:
„Лицето, вписано в регистъра
по чл. 35, ал. 1 от Закона за
интеграция
на
хората
с
увреждания
представя
искането по ал. 4 в дирекция
„Социално подпомагане“, която
е издала заповедта за отпускане
на целевата помощ, в срок до 5то число на месеца, следващ
месеца на предоставяне на
помощните
средства,
приспособления, съоръжения и
медицински изделия.“

-

подават и по електронен път до
Приема се
съответната ДСП.
Предложение за промяна в ал. 6 от чл. 43а, частично
указващ сроковете на плащане от страна
на ДСП към търговците/производителите
на два транша.Предлага се тези плащания
да са до 10-то число или следващ работен
ден, за да се осигури нормално
съществуване на коректните фирмипроизводители на медицински изделия.

Изразено е следното становище:
Не се приема
- след евентуалното приемане на това
ПМС, твърде вероятно ще се наложи и нова
Заповед на МТСП за коригиране на
лимитните цени на медицинските изделия.
Предложение:
Увеличаване лимитните цени на някои
специфични „ортопедични продукти“ от
раздел 3 от настоящата Заповед от 2008
година по т.3.7, т.3.8 и т.3.11, както и
„ремонтите“ по т.4.117 и 4.125. Това са
изделия по индивидуална мярка, за които
необходимият ръчен труд за изработката им е
в пъти повече, отколкото другите изделия от
този Раздел 3.
Приема се

Постъпило писмо с вх. № 9104-71

1. Предлага се конкретизиране срока за

Текстът е прецизиран в чл. 43а,
ал. 6 по следния начин:
„В срок до 25-то число на
месеца на представяне на
искането по ал. 4 дирекция
„Социално подпомагане“
превежда на лицето вписано в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от
Закона за интеграция на хората
с увреждания дължимите суми
за предоставените на лицата
помощни средства,
приспособления, съоръжения
медицински изделия през
предходния месец.“
Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

Текстът е прецизиран по
отношение на сроковете.

от 30.03.2018 г. от пациентски и
неправителствени организации на
и за хора с увреждания

разплащане към доставчиците и търговците на
дребно, като в чл.43а, ал.6 - се запише:
“месеца
следващ
този,
в
който
търговеца/производител представя разходно
оправдателен документ за предоставените на
лицата с увреждане ПСПСМИ в съответната
Дирекция “Социално подпомагане” или
’’месеца следващ този по чл.43а, ал.5”.
Не се приема
2. Диференциране на видовете инвалидни
колички и отпусканите за тях социални
помощи и лимити:
- Рингова инвалидна количка: базова - с
фиксирани стьпенки, подлакътници и гръб,
лимит: 486 лв.
Рингова
инвалидна
количка:
многофункционална - с мобилни стьпенки,
подлакътници и регулируем гръб, лимит: 600
лв.
- Рингова инвалидна количка-тоалетен стол:
комбинирани - с мобилни стьпенки,
подлакътници и падащ гръб, лимит: 800 лв.
- Рингова инвалидна количка: активна,
алуминиева, олекотена, ръчни спирачки и
свалящи се с пуш-бутон задни гуми - с лимит:
1000 лв.
Не се приема
3. Ревизиране на експлоатационните
срокове на медицинските изделия, които
не отговорят на реалния капацитет за
ползване на ПСПСМИ:
 Акумулаторни инвалидни колички:
намаляване от 10 на 5 години,
 Рингови
инвалидни
колички:
намаляване от 6 на 5 години,
 Комбиниран стол за баня и тоалет:

Съгласно чл. 39, ал. 1 и във
връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от
Наредбата за условията и реда
за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.
30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на
стойността, до която те се
заплащат,
Комисията разглежда и
изразява становища по
предложения на граждани,
органи и организации във
връзка с включването на нови
или изключването на
съществуващи медицински
изделия във/от приложение № 7
към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ.
С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

намаляване от 6 на 3 години,
Цифрови слухови апарати: намаляване
от 6 на 5 години,
 Джобни слухови апарати: намаляване от
6 на 5 години.
Не се приема
4. В Приложение № 7, чл. 40, ал.1, т.З, а) - да
отпадне изискването за допълнително
изследване на диабетно болните на инсулин с
електромиография за доказването на диабетна
невропатия или диабетна микроангиопатия.
Предлага се да се изиска служебна бележка от
лекуващия ендокринолог, с което да се докаже
риска от развиване на усложнения при
диабетно стъпало.


5. Увеличение на лимитите на помощта за
закупуване на медицинските изделия с 20%
за:
- Слухови апарати,
- Рингови инвалидни колички,
- Комбинирани тоалетни столове,
- Антидекубитални дюшеци,
- Говорни апарати,
- Протези.

Постъпило писмо с вх. № 94-1628
от 30.03.2018 г. от г-н Тихомир
Тошев

Направени са следните предложения и
бележки по проекта на акта:
1. В § 9. член 42, ал. 2 от проекта на
ППЗИХУ да отпадне:
т. 3. Протокол от производител, вписан в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, с които се
определят
специфичните
проектни

Не се приема

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.
Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

^
1
j

характеристики, съгласно заданието за
изработване на изделието - само за изделията,
изработвани по поръчка;
2. В § 11. член 43а, ал. 4 от проекта на
ППЗИХУ да отпаднат:
- т. 4. копие от гаранционна карта,
предоставена на лицата с увреждания или
техните
представители,
за
предоставените
им
помощни
средства,
приспособления,
съоръжения, медицински изделия;
- т. 5. документ, издаден от производителя на
медицинското изделие, който съдържа
специфични му характеристики, съгласно
заданието - само за изделията,!изработвани по
поръчка.
Мотиви към предложението за
отпадане на § 9. член 42, ал. 2, т. 3 и § 11. член
43а, ал. 4, т. 5 от проекта на ППЗИХУ:
Предложените в проекта текстове в § 9.
член 42, ал. 2 и § 11. член 43а, ал. 4, т. 5 от
проекта на подзаконовия нормативен акт
ППЗИХУ е в явно противоречие с
ДИРЕКТИВА 93/42/ЕИО НА СЪВЕТА от 14
юни 1993 година относно медицинските
изделия, със Закона за медицинските изделия
и със Закона за нормативните актове.
Специфичните
характеристики
на
медицинските изделия съгласно заданията, се
изготвят и съответно са собственост на
фирмите, които произвеждат медицински
изделия,
изработени
по
поръчка
и
представляват тяхна професионална и
търговска тайна.

Приема се в
частта - отпадане
на изискването
за предоставяне
на гаранционна
карта.

Не се приема

Текстът
| е прецизиран в частта отпадане на изискването за
предоставяне на гаранционна
карта.

Изменението е съобразено с
разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т.
4 и т. 5 от ЗМИ.

!

В чл. 20, ал. 3 от ЗМИ ясно и точно е
посочено, производителите какви документи
представят за проверка при поискване и.
Не съществува закон, който да
задължава юридически или физически лица
да предоставят своя професионална или
търговска тайна на социални работници.
Несъстоятелно
и
несериозно
е
твърдението в частичната предварителна
оценка на въздействието /публикувана на
официалната електронна страница на МТСП,
че проекта за промени в ППЗИХУ цели
цитирам: „Синхронизиране със Закона за
медицинските изделия, чрез въвеждане на
изискването медицинските изделия по
индивидуална мярка да бъдат изработвани по
поръчка за конкретен пациент. Цели се
ограничаване на практиката на лицата да се
предоставят медицински изделия, които не са
съобразени
с
техните
индивидуални
потребности. Поради тази причина сред
отчетните документи, представяни
от
производителите е и документ, сдържащ
специфичните характеристики, съгласно
заданието, по който е изработен изделието“.
Съгласно Закона за нормативните
актове, чл.7 , ал. 1. Правилникът е нормативен
акт, който се издава за прилагане на закон в
неговата цялост, за организацията на
държавни и местни органи или за вътрешния
ред на тяхната дейност.
В ППЗИХУ, чл.43а, ал. 5 При
закупуване или ремонт на медицински
изделия, помощни средства, приспособления

на кои лица.

j

и съоръжения, изработени по индивидуална
поръчка, отчитането по реда на ал. 4 се
извършва в срок 90 дни от получаване на
целевата помощ.
Сега действащият правилник ясно е
определил реда за отчитане на изделията по
поръчка, който е с цели два месеца по дълъг
от срока за отчитане на серийно
произведените медицински изделия.
Мотиви към предложението за отпадане на §
11. член 43а, ал. 4, т. 4 от проекта на
ППЗИХУ:
По отношение на § 11. член 43а, ал. 4,
т.4 от проекта на ППЗИХУ, гарантирането на
поддръжка на медицинските изделия е
регламентирано в ЗМИ, а издаването на
гаранционна карта и отношенията между
търговци и потребители са регламентирани в
Закона за защита на потребителите, който не
регламентира варианта на копиране и
предоставяне на гаранционни карти на трети
лица. Видно е, че и в този случай е налице
противоречие с чл.7, ал.1 на Закона за
Не се приема
нормативните актове.
3. В § 17. „Приложение № 7 към чл. 40,
ал. 1, т. 3, буква „а“ от проекта на
ППЗИХУ
текста
в
колона
„Медицински условия за отпускане“ да
отпадне и да се промени по следният
начин: Скъсяване на долен крайник.
При липса на части, деформации или
увреждане на ходилото, затрудняващи
придвижването.
Мотиви към предложението за

|

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

отпадане на текст в § 17. „Приложение № 7
към чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а“ в колона
„Медицински условия за отпускане“:
Ако се приеме така публикуваният в проекта
текст, това неминуемо ще доведе до още по
голяма „Дискриминация по признак на
увреждане“ по смисъла на Конвенцията за
правата
на
хората
с
увреждания,
Ратифицирана със закон, приет от 41- то
Народно събрание на 26 януари 2012 г. - ДВ,
бр. 12 от 2012 г. В сила за Република България
от 21 април 2012 г., което за съжаление ще
означава нарушаване на конвенцията от
страна на Република България.
Публикуваният в проекта текст е в
абсолютно противоречие и със Закона за
Не се приема
защита от дискриминация.
4. В § 17. „Приложение № 7 към чл. 40,
ал. 1, т. 3, буква „а“ от проекта на
ППЗИХУ
текста
в
колона
„Необходими документи“ да отпадне и
да се запази текста от сега
действащият Приложение № 7 към чл.
40, ал. 1, т.З, буква „а“ от ППЗИХУ.
Мотиви към предложението за
отпадане на текста в § 17. „Приложение № 7
към чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а“ от проекта на
ППЗИХУ в колона „Необходими документи“:
Мотивите са същите, които са
посочени за отпадане на § 9. член 42, ал. 2, т.
3 и § 11. член 43а, ал. 4, т. 5 от проекта на
ППЗИХУ.
Не се приема
5. В § 17. „Приложение № 7 към чл. 40,
ал. 1, т. 3, буква „б“ от проекта на

1

Изменението е съобразено с
разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т.
4 и т. 5 от ЗМИ.

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.

ППЗИХУ да отпадне.
Мотиви към предложението за
отпадане на текста в § 17. „Приложение № 7
към чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“ от проекта на
ППЗИХУ: Не във всички случаи на липса на
части от стъпалото е необходима изработката
на апарат обувка. В някои случаи при липса
на части от стъпалото се налага изработката
на друг вид ортопедични обувки.
Видът на ортопедичните обувки по
поръчка се отразява в документите по
смисъла на § 1, т.23 от Допълнителните
разпоредби на Закона за медицинските
изделия, което означава, че публикуваният в
Не се приема
проекта текст е в противоречие със ЗМИ.
6. В § 17. „Приложение № 7 към чл. 40,
ал. 1, т. 3, буква „в“ от проекта на
ППЗИХУ
текста
в
колона
„Медицински условия за отпускане“ да
отпадне и да се промени по следният
начин: По медицински индикации.
Мотиви към предложението за
отпадане на текст в § 17. „Приложение № 7
към чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в“ колона
Не се приема
„Медицински условия за отпускане“.
7. В § 17. „Приложение № 7 към чл. 40,
ал. 1, т. 3, буква „в“ от проекта на
ППЗИХУ
текста
в
колона
„Необходими документи“ да отпадне
и да се запази текста от Приложение
№ 7 към чл. 40, ал. 1, т.З, буква „б“ от
сега действащият ППЗИХУ.
Мотиви
към
предложението
за
отпадане на текста в § 17. „Приложение № 7

1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.
Изменението е съобразено с
разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т.
4 и т. 5 от ЗМИ.

към чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в“ от проекта на
ППЗИХУ в колона „Необходими документи“:
Мотивите са същите, които са посочени за
отпадане на § 9. член 42, ал. 2, т. 3 и § 11. член
43а, ал. 4, т. 5 от проекта на ППЗИХУ.

Постъпило писмо с вх. № 07-1056
от 02.04.2018 г. от Агенцията за
социално подпомагане
По

Агенцията
за
социално
подпомагане
предоставя следните конкретни бележки по Приема се
проекта на акта:
1.
Параграф 4 да придобие
следната редакция:
„ В чл. 24, ал. 1 след думите „Хората с
трайни увреждания" се добавя текста: „над
18-годишна възраст".
Мотиви: Чл. 24 се състои от две алинеи и
следва да се конкретизира текста.
Приема се

2. Параграф 5 да придобие следната
редакция:
„§ 5. В чл. 28 се правят следните
изменения и допълнения:
В ал. 1, думата „едномесечен" се заменя
с „двумесечен", а думата „постоянен" се
заменя с „настоящ";
В ал. 3 изразът „не се получава" се
заменя със „за същия период тези услуги не са
получавани“.
Мотиви: Добавката не може да се
получава на друго правно основание. Тя се
предоставя единствено по реда на ЗИХУ.
Приема се
3. Да се създадат нови § 6 и 7:
„§ 6. В чл. 31 се създава ал. 3:
3)
При
необходимост

Текстът е прецизиран

Текстът е прецизиран

разходооправдателният документ може да се
изисква по служебен път от общинската
администрация".
§ 7. В чл. 37, ал. 1 думата „едномесечен"
да се замени с „двумесечен"."
Мотиви към § 6: По този начин ще се
гарантира реализирането на правото за
лицата, които са заплатили наема си, но не
могат да представят разходооправдателните
документи в ДСП поради възрастови и
здравословни причини, както и в случаите,
когато плащането се извършва по електронен
път.
Мотиви към § 7: Независимо, че срокът
за обжалване на решенията на органите на
медицинската експертиза е 14-дневен, в
повечето случаи лицата не могат да подадат
заявление в едномесечен срок, тъй като
срокът за обжалване не е изтекъл за всички
заинтересовани страни.
4.
Параграфи от 6 до 12 стават
съответно от 8 до 14.

П

ПП

Приема се
Приема се

5.
В § 10 думите „и допълва“ да се
заличат.
6.
Параграф 11 да придобие Приема се
частично
следната редакция:
§ 11. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Целева помощ за
изработване, покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия и за допълнителна

Приема се като цяло, само по
отношение на чл. 42, ал. 1, т. 1
не се приема пълномощно с
нотариално заверен подпис.

ПП

парична помощ за пътни разходи в страната
за изработване, покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия се отпуска въз основа на
заявление-декларация по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика,
подадено
до
дирекция
"Социално
подпомагане” по настоящия му адрес от:
1.
лицето с увреждане, негов
законен
представител
или
упълномощено от него лице, въз
основа на пълномощно с нотариално
заверен подпис;
2.
законният/законните
представител/и или семействата на
роднини или близки или приемни
семейства, при които са настанени
деца по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето - за лицата под 18годишна възраст;
3.
директорите
на
специализираните институции или
социалните услуги - резидентен тип, в
които са настанени деца с увреждания.
(2) Към заявлението-декларация по ал. 1 се
прилагат необходимите документи, посочени
в Приложение № 7, както и:
1. проформа фактура - само за изделията,
изработвани по индивидуална поръчка
и за целевите помощи, отпускани за
ремонт;
2. документ
от
осигурителя,
удостоверяващ видовете осигурителни
рискове, за които за лицето се внасят

или са дължими осигурителни вноски само
за
осигурените
лица
в
трудоспособна възраст;
3. протокол от производител, вписан в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, с
който се определят специфичните
проектни характеристики, съгласно
заданието за изработване на изделието
- само за изделията, изработвани по
индивидуална поръчка;
(3) Директорът на дирекция "Социално
подпомагане" или упълномощено от него
длъжностно лице в срок 10 дни след
подаването на заявление-декларация издава
заповед, с която отпуска или отказва
отпускането на помощта по ал. 1.
(4) Заповедта за отпускане на помощта по ал.
1 се издава в три екземпляра за всяко
помощно
средство,
приспособление,
съоръжение и медицинско изделие поотделно,
а за отказ за отпускане - в два екземпляра.
(5) Заповедта за отпускане или отказ за
отпускане се съобщава писмено на лицето,
подало заявление-декларацията, в 7-дневен
срок от издаването й.
(6) Заповедта за отказ за отпускане на
помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(7) Два екземпляра от заповедта по ал. 4 за
отпускане на помощта се предоставят
на лицата по чл. 42, ал. 1, ведно с
екземпляр на приемно- предавателния
протокол
по
образец
съгласно
приложение № 14.

(8) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва
пред директора на регионалната
дирекция за социално подпомагане по
реда
на
Административнопроцесуалния
кодекс.
Обжалването
спира
изпълнението, като не се допуска
предварително изпълнение.
(9) Целевата помощ за изработване,
покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия се реализира в
3-месечен
срок
от
датата на
съобщаване на заповедта по ал. 3.
(10)
В случаите на нереализирана
целева помощ, но не по-късно от 6
месеца от издаване на медицинския
документ, лицата подават ново
заявление-декларация съгласно ал. 1,
към което се прилагат двата
екземпляра от заповедта по ал. 3.
(11)
Заповедите за отпускане на
целеви помощи за медицински изделия
по т. 1, 2, За, 36, 4, 6 и 7 от приложение
№ 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичането
на експлоатационния срок се издават
въз
основа
на
първоначалните
медицински
документи,
удостоверяващи нуждата от тях.
(12)
Лицата, получили помощни
средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия, имат право на
допълнителна парична помощ за пътни
разходи в страната, когато тези

АА

помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия не
могат да бъдат изработени, закупени
или ремонтирани по настоящ адрес и
тяхното присъствие е необходимо.
(13)
За
получаване
на
допълнителната парична помощ по ал.
12
към
подаденото
заявлениедекларация по ал. 1, в срок до 1 месец
от получаването на помощните
средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия, лицето
представя в дирекция "Социално
подпомагане" по настоящ адрес:
1. билет за използваното превозно
средство - влак втора класа или
автобус съгласно изискванията на чл.
39, ал. 2 от Закона за автомобилните
превози;
2. документ от лицето, което изработва,
предоставя или извършва ремонт на
помощните средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия,
потвърждаващ, че лицето се е явило за
вземане на мярка, проба или за
получаване на готовото помощно
средство, приспособление, съоръжение
и/или медицинско изделие.
(14)
Директорът
на
дирекция
"Социално
подпомагане"
или
упълномощено от него длъжностно
лице в срок до 10 дни от представяне
на документите по ал. 13 издава
мотивирана заповед за отпускане или

отказ за отпускане на помощта.
(15)
Допълнителна парична помощ
по ал. 12 получават и придружителите
на децата до 18 години.
(16)
Лицата, които ползват личен
превоз,
получават
допълнителна
парична помощ по ал. 12 в размерите
за влак втора класа или автобус срещу
представен документ по ал. 13, т. 2.
(17)
Допълнителната
парична
помощ за пътни разходи в страната се
изплаща най-късно до края на месеца,
следващ месеца на съобщаване на
заповедта по ал. 14, в рамките на
бюджетната година, с изключение на
помощта за декември, която се
изплаща най-късно до 31 януари на
следващата година.
(18)
Целева помощ за покупка на
изделие по т. 4, б. "е" от приложение №
7 към чл. 40, ал. 1 се изплаща на
правоимащото лице след представяне
на оригинална фактура и касов
бон/платежен документ.
(19)
Целевата помощ по ал. 18 се
изплаща най-късно до края на месеца,
следващ месеца на представяне на
разходооправдателните документи, в
рамките на бюджетната година, с
изключение на помощта за декември,
която се изплаща най- късно до 31
януари на следващата година."
Мотиви: Предложената редакция не
указва в колко екземпляра се издават

заповедите за отказ за отпускане на целева
помощ.
Текстът, че целевата помощ за
изработване, покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения и
медицински
изделия
(ПСПСМИ)
се
„получава" в 3-месечен срок от датата на
съобщаване на заповедта по ал. 3 не е
коректен, тъй като по описания нов ред
лицата няма да получават целевите помощи,
затова следва да се прецизира.
За изплащане на целева помощ за
покупка на изделие по т. 4, б. "е" от
приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 не е
необходимо правоимащото лице да представя
и приемо-предавателен протокол по образец
(Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 не е
необходимо правоимащото лице да представя
и приемо-предавателен протокол по образец
(Приложение № 14) предвид предложената
редакция на чл. 41, а именно, че обувките за
протези могат да бъдат закупени и от
търговци, които не са вписани в регистъра по
чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ и не разполагат с
Приложение № 14 от ППЗИХУ. В тази връзка
този текст следва да отпадне.
7. В § 12 изразът „и допълва" да се
заличи, а алинея 1 да придобие следната Приема се
редакция:
„Чл. 43 (1) Допълнителната парична
помощ по чл. 42, ал. 12 и целевата помощ по
чл. 42, ал. 18 се изплащат на правоимащите
лица по касов или безкасов път от дирекция

„Социално подпомагане".
В ал. 4 думите „и/или" да се заличат и
след изразът „български език" да се добави
„след подадено заявление-декларация по чл.
42, ал. 1.
Приема се
8.
Параграф 13 да придобие следната
редакция:
„§ 13. Член 43а се изменя така:
„Чл. 43 а (1) Лицето с увреждане, негов
законен представител или упълномощено от
него лице получава помощните средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия, след представяне на екземпляр от
заповедта за отпускане на целевата помощ на
избрано от него лице, вписано в регистъра по
чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората
с увреждания.
(2) Разходите за отпуснатите целеви
помощи
за
помощни
средства,
приспособления,
съоръжения
и
медицински изделия на лицата с
увреждания са за сметка на Агенцията
за социално подпомагане.
(3) Средствата за реализираните целеви
помощи в размер до лимитите по чл.
40, ал. 2, се превеждат от дирекция
„Социално
подпомагане",
издала
заповедта за отпускането им, по
сметката на лицето, вписано в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания,
което ги е предоставило.
(4) Средствата за предоставените на
лицата
помощни
средства,

4.444 4

приспособления,
съоръжения
и
медицински изделия или за техния
ремонт, се превеждат въз основа на
представено от лицето, вписано в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания
искане
в
дирекция
„Социално
подпомагане", към което се прилагат:
1.оригинална фактура съгласно Закона за
счетоводството и Закона за данък върху
добавената стойност;
2.заповед на директора на дирекция
„Социално подпомагане" за отпускане на
целевата помощ - оригинал;
3. приемо-предавателен протокол по
образец съгласно приложение № 14
към чл. 42, ал. 4, подписан от
представител на лицето, вписано в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания и
от правоимащото лице или негов
представител, с което последното се
съгласява с предоставеното помощно
средство, приспособление, съоръжение
и медицинско изделие и декларира, че
го е получило;
4. копие от гаранционна карта за
предоставените помощни средства,
приспособления,
съоръжения
и
медицински изделия на правоимащото
лице или негов представител;
5. документ, издаден от производителя
на медицинското изделие, който
съдържа
специфичните
му

характеристики, съгласно заданието
- само за изделията, изработвани по
индивидуална поръчка.
(5) Лицето, вписано в регистъра по чл.
35, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания представя
искането по ал. 4 в дирекция
„Социално подпомагане", която е
издала заповедта за отпускане на
целевата помощ, в срок до 5-то
число на месеца, следващ месеца на
предоставяне
на
помощните
средства,
приспособления,
съоръжения и медицински изделия.
(6) В срок до 25-то число на месеца на
представяне на искането по ал. 4
дирекция „Социално подпомагане"
превежда на лицето, вписано в
регистъра по чл.35, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания
дължимите суми за предоставените
на лицата помощни средства,
приспособления, съоръжения и
медицински
изделия
през
предходния месец."
Мотиви: Предложената редакция за
търговците/производителите разходи два пъти
неприемлива
за
АСП,
предвид
натовареността на ДСП и липсата на
ресурсна обезпеченост за изпълнение на
предложените интензивни ангажименти.

изплащане
месечно до

9.
Параграф 14 да придобие следната Не се приема
редакция:

на
15

направените
и до 30 число е

Предложеното изменение и
допълнение на разпоредбата на

от

§ 14. Член 43б се изменя така:
„Чл. 43б (1) При получаване на сигнал
за недобросъвестно получени и/или
неизползвани по предназначение помощни
средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия, директорът на
дирекция „Социално подпомагане" издава
заповед за определяне състав на комисия от
две длъжностни лица, която да извърши
проверка.
(2) За резултатите от проверката се изготвя
доклад, който се представя на директора на
дирекция „Социално подпомагане" в срок
от три работни дни от крайната дата на
проверката.
(3) В
случай
на
констатирана
недобросъвестност
и/или
неизползване по предназначение на
получените помощни
средства,
приспособления, съоръжения и
медицински изделия от страна на
лицето, директорът на дирекция
„Социално подпомагане" издава
мотивирана заповед по чл. 45, ал. 5
от Закона за интеграция на хората с
увреждания по отношение на
конкретното помощно средство,
приспособление,
съоръжение
и
медицинско изделие, за което е
констатирана
недобросъвестност
и/или
не
се
използва
по
предназначение.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава
писмено на заинтересованото лице в

чл. 43б от ППЗИХУ отпада, тъй
като не е в съответствие с
разпоредбата на чл. 76, ал. 1 и 2
от
Административнопроцесуалния
кодекс, чл. 60 от Конституцията
на Република България, чл. 35а,
ал. 9 и чл. 45, ал. 4 и 5 от Закона
за интеграция на хората с
увреждания (ЗИХУ) и чл. 12 от
Закона за нормативните актове.
Съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗИХУ
с правилника за прилагането му
по отношение на целевите
помощи се уреждат само
условията и редът за
отпускането им, изплащането,
изменянето и прекратяването
им, както и техните размери.
Предложената уредба относно
контрола, органите и техните
правомощия при
осъществяването на проверки
на лицата, получаващи целеви
помощи, реда за обжалване и за
принудителното изпълнение на
заповедите при установено
недобросъвестно получаване и
използване на целевите
помощи, освобождаването от
държавни такси в тези
производства, както и

налагането на
административнонаказателна отговорност е
изцяло предмет на трайна

7- дневен срок от постановяването й
и може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от
съобщаването й.
(5) В случаите по ал. 3, когато в хода на
проверката са установени факти и
обстоятелства,
водещи
до
обосновано
предположение
за
недобросъвестност от страна на
компетентните органи, назначили
съответните помощни средства,
приспособления, съоръжения и
медицински изделия и/или лицето,
вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1
от Закона за интеграция на хората с
увреждания, директорът на дирекция
„Социално подпомагане" уведомява
писмено съответните институции и
инспектората към изпълнителния
директор на Агенцията за социално,
подпомагане за резултатите от
проверката и за предприемане на
действия по компетентност.
(6) При потвърдена от компетентните
органи недобросъвестност от страна
на лицето, вписано в регистъра по
чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция
на хората с увреждания, директорът
на
дирекция
„Социално
подпомагане" изпраща писмена
покана
за
доброволно
възстановяване на неправомерно
получените средства по сметката на

законова уредба в ЗИХУ, а
не на уредба с правилника за
прилагането му.

дирекция „Социално подпомагане".
(7) В случаите, когато в 7-дневен срок от
получаване на поканата по ал. 6
лицето, вписано в регистъра по чл. 35,
ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с 5 увреждания, не възстанови
доброволно неправомерно получените
средства, същите стават изискуеми по
реда на Гражданскопроцесуалния
кодекс.
(8) В производството по ал. 7 дирекция
„Социално
подпомагане"
се
освобождава
от
заплащане
на
държавни такси."
Мотиви: Предложението на АСП за
регламентиране на ред за възстановяване на
недобросъвестно получени и неизползвани по
предназначение целеви помощи, което е
разписано в редакцията на чл. 436, беше
отправено преди получаване на настоящия
Проект на постановление за изменение и
допълнение на ППЗИХУ, и касаеше режим на
предоставяне на финансови средства за
целеви помощи на хората с увреждания.
Поради това то не би могло да се използва по
аналог, ако средствата се изплащат на лицата,
вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ.
10. Досегашният § 13 да отпадне.
Мотиви: Към досието на лицето не може
да се съхранява оригинал на фактура. Същата
се съхранява към счетоводните документи за
извършеното плащане.

Приема се

Приема се

11. Досегашният § 14 става § 15 и в т. 2
изразът
„думите
„експлоатационния
СРОК"” да се заменят с израза „Социално
подпомагане”, след който да се добави „с
изключение
на
изработените
по
индивидуална поръчка".
Мотиви:
Изработените
по
поръчка
ПСПСМИ са неизползваеми за други лица.
12. Досегашните § 15 и § 16 стават
съответно § 16 и § 17.

Приема се
Приема се

13. Създава се § 18 със следният текст:
„§ 18. В чл. 50, ал. 2 след изразът „се
подава" се добавя „в дирекция „Социално
подпомагане" по настоящ адрес".
14. Досегашният § 17 става § 19 и в
него да се направят следните
изменения и допълнения:
Не се приема
a. По т. 1 преди думата „поръчка"
да се добави „индивидуална".
b. По т. 1, б. "б"- смятам за
целесъобразно да се прецизират
експлоатационните
срокове,
като при необходимост се
изискат
становища
от
производители или национални
консултанти в съответната
област.
Мотиви: В Регистъра на медицинските
изделия, поддържан от Агенция за хората с
увреждания, производителите на протези

Изменението е съобразено с
разпоредбите на ЗМИ.

посочват различен гаранционен срок, като в
някои случаи този срок съвпада с
Не се приема
експлоатационния срок.
c. По т . 2
- предвид начина на посочване на
медицинските условия, предлагам т. 2 да
се раздели на две, като в б. „а" се посочат
ортезите, а в б. „б" - ортопедичните
апарати;

Не се приема

-

в колона 2 преди думата „поръчка" да се
добави „индивидуална";

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.
С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

Приема се

-

-

в колона 6 думата „търговец" да се замени
с „производител";
предлагам в колона 5 и в колона 6 да се
прецизира правото на ремонт, като отново
при необходимост се изискат становища
от компетентните лица кои видове/модели
ортези подлежат на ремонт.

Не се приема

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

-

d. По т. 3:
навсякъде преди думата „поръчка" да се
добави „индивидуална";

в колона 3 от текста „Диабетици на
инсулиново лечение с доказана с
електромиография, диабетна невропатия,
диабетна микроангиопатия и диабетно
стъпало" не става ясно дали всичките
медицински индикации следва да са
налице или само някои от посочените.
Ако за придобиване на право на
ортопедични обувки, изработени по
индивидуална поръчка е необходимо да
са изпълнени кумулативно всички
изброени медицински индикации, то това
следва да бъде записано в текста
(например след думата „електромиография"
би могло да се добави „едновременно").
Ако не е необходимо да са изпълнени
кумулативно всички изброени медицински
индикации, то следва да бъде прецизиран
текста
(например
с
добавяне
на
разделителния съюз „или");

Не се приема

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

Не се приема

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза

Приема се

Текстът е прецизиран

-

-

в колона 6 думата „търговец" да се замени

Не се приема
с „производител";
e. По т. 4, б. „е", в колона б преди
думата „поръчка" да се добави
„индивидуална".

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

Приема се в
частта за
протокола

Текстът е прецизиран като ЕР
се замени с протокол.

Не се приема

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

Не се приема
h. По т. 12, б. „в" и б. „г"
- в колона 5 да се регламентира
експлоатационен срок от 6 г. за
количките, които ще се ползват от
лицата над 18 годишна възраст;
- в колона 6 да се прецизира понятието
„нисък ръст"
Мотиви: Факторите, които обуславят
ниския ръст, са различни. Например при

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

-

-

f. По т. 7, б. „б" и б. „в"
в колона 6 „протеза" да се замени с
„епитеза", а „ЕР" да се замени с
„протокол";
g. По т. 11
текстът в колона 3 „При увреда на
долни
крайници,
при
която
самостоятелното
придвижване
е
затруднено" да се премести след
първото изречение.

лица с тежка детска церебрална парализа
също се наблюдава изоставане в растежа и
развитието.
Не се приема
i. По т. 14, б. „б"
- в колона 3 текстът „силно затруднено или"
да отпадне.
Мотиви:
Предвид
посочените
медицински индикации - наличие на
инвалидна количка, както и медицинските
индикации за ползване на инвалидна
количка по т. 14, б. „а" - невъзможно
самостоятелно придвижване.
15. Преходни
и
заключителни
разпоредби да се изменят така:
„ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Приема се
§ 20 (1) Всички отпуснати до
влизането в сила на това постановление
месечни добавки за социална интеграция по
чл. 42 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, се изплащат до изтичането на
срока им от дирекция „Социално
подпомагане", която ги е отпуснала.
(2) Когато настоящият и постоянният
адрес на лицето, на което се изплаща
месечна добавка за социална интеграция по
чл. 42 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, не са идентични или има
промяна в настоящия адрес, в случаите по
чл. 32, ал. 5, документите се представят в
дирекция „Социално подпомагане" по
последен/актуален настоящ адрес, като след
извършване на служебна проверка за

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза

АГЕНЦИЯАГ

наличие на условия за отпускане,
директорът издава заповед на основание чл.
33, ал. 5.
§
21.
Заявленията-декларации,
подадени на основание чл. 42, ал. 1 до
влизане в сила на това постановление, се
разглеждат и приключват по досегашния
ред от дирекция „Социално подпомагане",
като отпуснатите целеви помощи и
допълнителна парична помощ, се изплащат
от съответната дирекция „Социално
подпомагане", издала заповедта.
§ 22. В случаите по чл. 42, когато
настоящият и постоянният адрес на
лицето,, подало заявление-декларация, не
са идентични или има промяна в настоящия
адрес,, дирекция „Социално подпомагане"
изисква по служебен път от дирекция
„Социално
подпомагане"
по
постоянен/настоящ адрес предоставяне на:
a. Удостоверение за ползвана
целева помощ за изработване,
покупка
и
ремонт
на
помощни
средства,
приспособления, съоръжения
и медицински изделия и
допълнителна
парична
помощ за пътни разходи в
страната за изработване,
покупка
и
ремонт
на
помощни
средства,
приспособления, съоръжения
и медицински изделия за
предходните 10 години;

Приема се

Приема се

Приема се

b. Заверено копие на досието на
лицето по чл. 44, т. 1.

Приема се

§ 23. В едномесечен срок от
обнародване в „Държавен вестник" на това
постановление изпълнителният директор на
Агенцията за социално подпомагане да
представи на министъра на труда и
социалната политика за утвърждаване
проекти на образци по чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал.
1, чл. 42, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2.
Не се приема

§24. Постановлението влиза в сила от ..........................
Мотиви:
Предвид необходимото технологично
време за извършване на промени в
Интегрираната информационна система на
АСП, в която трябва да бъдат въведени
новите медицински изделия (Съгласно
Заповед № РД01-189/09.03.2018 г. за
определяне на списък на медицинските
изделия) и актуализираните пределни размери
(лимити) на помощите за изработване,
покупка или ремонт на ПСПСМИ, както и
предвид необходимото време за изготвяне,
отпечатване и разпространение на новите
образци на формуляри, предлагам да се
определи дата на влизане в сила на
Постановлението, която да е минимум два
месена след обнародването му в ДВ.
Срокът е определен при допускане на
хипотезата, че преди обнародване на
постановлението в ДВ е актуализирана

Заповедта за определяне на
пределните лимити е
актуализирана и влиза в сила от
датата на обнародване в
„Държавен вестник“ на
промените в ППЗИХУ.

Бончо Пеев – АНКА ЕООД

Заповед № РД01/319 от 02.04.2008 г. за
определяне на пределни размери (лимити) на
помощите за изработване, покупка или
ремонт на ПСПСМИ.
Предоставено е следното становище по
проекта на акта:
По §11 - чл.43а, ал.4, т.4 - изискването
комплекта разходооправдателни документи, Приема се
които търговците представят в ДСП, за да им
се платят авансово предоставените на хората
с увреждания МИПСПС, да съдържа и копие
на гаранционната карта не е необходимо.
Гаранционната карта се предоставя на лицето
получило МИПСПС, за предявяване на
евентуална рекламация в рамките на
гаранционния срок, съгласно изискванията на
Закона за защита на потребителите.
По §11 - чл.43а, ал.6 - не е уточнено кой
месец ще се плаща на тъговците. Може би се Приема се
има в предвид месеца следващ този, през
който
са
били
предоставени
разходнооправдателните
документи
от
търговеца в съответната ДСП. Това обаче
трябва да бъде изрично упоменато в
ППЗИХУ.
Изискването в чл.42, ал.2, т.1 да се издава Не се приема
проформа фактура за ремонт е излишно, т.к.
информацията, която се съдържа в нея я има и
в издавания протокол със спецификация. При
определяне на размера на помощта за ремонт
на МИ, да се промени начина по който това
става сега - на базата на амортизацията на

Текста е прецизиран

Текста е прецизиран

В протокола със спецификация
не е налична информация за
стойността на извършения
ремонт.
Размерът на лимитите на
целевите помощи за ремонт на
ПСПСМИ не е обект на
промяна с проекта на акта.

МИ, а именно колкото по-старо и износено е
МИ, толкова по-малък е и размера на
помощта за ремонт.
Д-р
Емил
Кючуков
Сдружение"Здраве за всички"

Сдружение "Здраве за всички" предлага
следните допълнения и предложения по
проекта на акта, както следва:
1. За да се оптимизира времето за получаване
на медицинските изделия и помощни Приема се
средства от хората с увреждания се предлага
да се конкретизира срока за разплащане към
доставчиците и търговците на дребно, като в
чл.43а, ал.6 – да се запише: “месеца следващ
този, в който търговеца/производител
представя разходно оправдателен документ за
предоставените на лицата с увреждане
ПСПСМИ в съответната Дирекция “Социално
подпомагане” или ”месеца следващ този по
чл.43а, ал.5”.
2. Диференциране на видовете инвалидни
колички и отпусканите за тях социални Не се приема
помощи и лимити: Рингова инвалидна
количка: базова – с фиксирани стъпенки,
подлакътници и гръб, лимит: 486 лв.; Рингова
инвалидна количка: многофункционална – с
мобилни
стъпенки,
подлакътници
и
регулируем гръб, лимит: 600 лв.; Рингова
инвалидна
количка-тоалетен
стол:
комбинирани – с мобилни стъпенки,
подлакътници и падащ гръб, лимит: 800 лв.;
Рингова инвалидна количка: активна,
алуминиева, олекотена, ръчни спирачки и
свалящи се с пуш-бутон задни гуми – с
лимит: 1000 лв.

Текста е прецизиран

Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

3. Ревизиране на експлоатационните срокове
на медицинските изделия, които не отговорят
на реалния капацитет за ползване на Не се приема
ПСПСМИ:
Акумулаторни
инвалидни
колички: намаляване от 10 на 5 години;
Рингови инвалидни колички: намаляване от 6
на 5 години; Комбиниран стол за баня и
тоалет: намаляване от 6 на 3 години;
Цифрови слухови апарати: намаляване от 6
на 5 години; Джобнии слухови апарати:
намаляване от 6 на 5 години.
4. В Приложение № 7, чл. 40, ал.1, т.3, а) – да
отпадне изискването за допълнително Не се приема
изследване на диабетно болните на инсулин с
електромиография
за
доказването
на
диабетна
невропатия
или
диабетна
микроангиопатия. Предлагаме вместо да се
натоварва допълнително здравната система с
излишни изследвания - да се изиска служебна
бележка от лекуващия ендокринолог, с което
да се докаже риска от развиване на
усложнения при диабетно стъпало.
5. Увеличение на лимитите на помощта за
закупуване на медицинските изделия с 20% Не се приема
Сдружение "Здраве за всички", за: Слухови апарати, Рингови инвалидни
Национална
пациентска колички,
Комбинирани
тоалетни
организация, ХЕПАСИСТ и столове,Антидекубитални дюшеци, Говорни
други НПО
апарати, Протези.

С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза
С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза

Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

Бахтишем Ясим-гр. Варна

Във връзка с Проекта на ПМС за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания,
са направени предложения и бележки по
проекта на акта, както следва:
В § 9. В чл. 42 се изменя и допълва така:
Не се приема
(4) Заповедта за отпускане или за отказ се
съобщава писмено на лицето, подало
заявление-декларацията, в 7-дневен срок от
издаването й. Заповедта за отпускане на
помощта по ал. 1 се предоставя в два
екземпляра, на лицата по чл. 42, ал. 1, ведно с
екземпляр
на
приемно-предавателния
протокол по образец съгласно приложение №
14.
-Приемно -предавателният протокол съгласно
приложение №14 се издава от търговците,
които са предоставили МИПСПС на лицето.
Когато заповедта за отпускане на целевата
помощ се връчва, този протокол не е налична
в Дирекция "Социално подпомагане" и няма
как да бъде предоставен на лицето.
(17) Паричната помощ по ал. 16 за покупка на
изделията по т. 4, буква “е” от приложението
по чл. 40, ал. 1 от правилника се отпуска след
представяне на фактура оригинал и касов
бон/платежен документ за справка и копие от
двата
документа
заедно
с
приемопредавателния протокол по образец съгласно
приложение № 14.
Не се приема
-Както е изписано в чл.41 от ППЗИХУ,
целевата помощ по т.4, буква "е" не е
задължително да бъде от търговци, които са
вписани в регистъра по чл.35,ал.1 от ЗИХУ.

Направеното предложение не
кореспондира с промяната в
реда и условията за
предоставяне на ПСПСМИ.

Да се съобрази с промените в
акта.

Изискването при закупуване на обувки за
протеза също да се предоставя приемнопредавателен протокол би ограничило и
затруднило лицата, тъй като не всички
търговци са снабдени с този вид протокол.
Георги Миленчев, Фонио ЕООД

1. Въвеждане на минимални технически
изисквания на предоставяните слухови
апарати от търговците с цел да гарантирате
качество на получаваните решения от
гражданите.
Няма
водещ
световен
производител, който може да предостави
решение, което да достигне до крайния
потребител на цена от 170 лв. с ДДС.
Много от търговците при намаляването на
социалната помощ за слухови апарати ще
преминат в предоставянето на „усилватели с
СЕ маркировка" вместо на слухови апарати.
Като резултат те ще запазят „безплатното
помощно средство“ като водещ инструмент
за правене на бизнес и ще компенсират
намалената сума на помощта в увеличени
бройки предоставени помощни средства. Ще
бъдат улеснени в това си намерение и от
променения път за получаване на помощта от
държавата, като много по-лесно ще прибират
от гражданите не много ценна за тях „Заповед
от АСП“. Социалното министерство ще
заплаща, а гражданите няма да получават
решение за слуховата си загуба. Напротив,
това ще доведе до пилеене на средства и
наистина
нагнетяване
на
негативно
отношение от страна на гражданите към
търговците на дребно и Държавата. В

Не се приема

Посоченото предложение не е
обект на измененията и
допълненията в ППЗИХУ.
Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.

допълнение, помислете за хората от найниските социални прослойки (по ваши
критерии) да имат възможност да преминават
по допълнителен път за кандидатстване за
допълнителни средства за слухови апарати.
Колкото и в последните години стандартът
ни на живот да се е подобрил като цяло за
всички, все още има доста хора, които
наистина не могат да отделят никакви
средства от изцяло липсващите или
минимални доходи, които имат. Тези хора,
наистина ще са лишени от получаването на
смислено решение за своята слухова загуба.
2. Предприемане на действия за въвеждането
на професията „специалист по акустика на
слуховите апарати – „слухопротезист“
официално в Националната класификация на
икономическите дейности по модел на
Румъния. Да се даде 2- годишен гратисен
период, в който бизнесът да се приведе в
синхрон с изискванията за наличие на такъв
специалист във всеки слухопротезен център.
Конкретно тук визирам чл. 10 е, ал.6 от
Наредбата за условията и реда за
осъществяване и контрол на дейностите по
предоставяне
на
помощни
средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания и медицински изделия, посочени
в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания. Това е
единственият държавен документ, в който се
цитира тази професия и няма нито едно
образователно учреждение в страната, където

Не се приема

Посоченото предложение не е
обект на измененията и
допълненията в ППЗИХУ.

тази професия се изучава, което от своя
страна превръща тази точка от закона в
„Параграф 22“.
3. Да се дефинира по-точно и ясно
изискванията към слухопротезен център,
който може да предоставя услуги и извършва
продажби на слухови апарати, защото
моментната регулация е много двусмислена и
даваща прекалено голяма свобода на
тълкуване. Отделно текста на чл. 10е ал.2 от
Наредбата за условията и реда за
осъществяване и контрол на дейностите по
предоставяне
на
помощни
средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания и медицински изделия, посочени
в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, а именно
„За осъществяване на дейността по
предоставяне на слухови апарати търговците
на дребно трябва да разполагат с център за
слухопротезиране или да имат сключен
договор с такъв“ дава възможност на всеки и
дори и най-некомпетентния да извършва тази
дейност по предоставяне на тези помощни
средства, ощетяващ страдащите граждани.
4. По отношение промяната на пътя за
получаване на помощни средства моля
посмислете за още по-добър модел за
гражданите.
Според
проекто
закона
гражданите ще получават протокол от
лекарска комисия, с който ще кандидатстват
в районното ДСП. От там ще трябва да

Не се приема

Приема се
частично

Посоченото предложение не е
обект на измененията и
допълненията в ППЗИХУ.

С предложените в ППЗИХУ
измененията и допълненията,
процедурата за предоставяне на
батерии за слухов апарат е
облекчена.

получават заповед, която да предоставят на
търговците. Предлагам да се облекчат още
повече гражданите като вместо да се
разкарват два пъти до ДСП, в масовия случай
това са възрастни и трудно подвижни хора,
моля да помислите вместо те да ходят до
ДСП заповедта им да се изпраща по пощата и
те да я получават в своя дом с препоръчано
писмо. По този начин ще се спести още едно
разкарване на хората. В допълнение ще се
избегнат сблъсъци и възможност за нелоялни
практики в и около районните ДСП-та.
Постъпило чрез Портала за
обществени консултации от
Георги Миленчев, Фонио ЕООД

5. Предложения за допълнения
1. По отношение промяната на пътя за
получаване на помощни средства моля
помислете за още по-добър модел за
гражданите. Според проекто закона
гражданите ще получават протокол от
лекарска комисия, с който ще
кандидатстват в районното ДСП. От
там ще трябва да получават заповед,
която да предоставят на търговците.
Предлагам да се облекчат още повече
гражданите като вместо да се
разкарват два пъти до ДСП, в масовия
случай това са възрастни и трудно
подвижни хора, моля да помислите
вместо те да ходят до ДСП заповедта
им да се изпраща по пощата и те да я
получават в своя дом с препоръчано
писмо. По този начин ще се спести
още едно разкарване на хората. В

Приема се
частично

С предложените в ППЗИХУ
измененията и допълненията,
процедурата за предоставяне на
батерии за слухов апарат е
облекчена.

допълнение ще се избегнат сблъсъци и
възможност за нелоялни практики в и
около районните ДСП-та.
2. Трябва да се въведат минимални
технически
изисквания
на
предоставяните слухови апарати от
търговците с цел да гарантирате
качество на получаваните решения от
гражданите. Няма водещ световен
производител,
който
може
да
предостави
решение,
което
да
достигне до крайния потребител на
цена от 170 лв. с ДДС каквато беше
изтеклата информация в медиите в
интервю
на
зам.
социалната
министърка. Наистина съм притеснен
и допускам, че много търговците при
намаляването на социалната помощ за
слухови апарати ще преминат в
предоставянето на „усилватели с СЕ
маркировка“ вместо на слухови
апарати. Като резултат Социалното
министерство
ще
заплаща,
а
гражданите няма да получават
решение за слуховата си загуба.
Напротив, това ще доведе до пилеене
на държавни средства и наистина
нагнетяване на негативно отношение
от страна на гражданите към
търговците на дребно и Държавата.
Каня хората от Соц. министерство на
посещение, в който и да е от нашите
слухопротезни центрове в страната, за
да разберат в какво се състои работата

Не се приема

Посоченото предложение не е
обект на измененията и
допълненията в ППЗИХУ.
Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на акта.
С проекта на акта е
актуализирано съдържанието на
приложение № 7 към чл. 40, ал.
1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

по предоставяне и поддръжка на
слухови апарати за хората. Ще
разберат, че освен самите слухови
апарати
фирмите
предоставящи
слухови апарати са ангжирани с
часове работа за период от 6 години по
настройка, почистване, подръжка и
консултации
с
употребата
на
слуховите
апарати.
Също
така
наистина помислете за хората от найниските социални прослойки (по ваши
критерии) да имат възможност да
преминават по допълнителен път за
кандидатстване
за
допълнителни
средства за слухови апарати и други
медицински изделия. Колкото и в
последните години стандартът ни на
живот да се е подобрил като цяло за
всички, все още има доста хора, които
наистина не могат да отделят никакви
средства от изцяло липсващите или
минимални доходи, които имат. Тези
хора, наистина ще са лишени от
получаването на смислено решение за
своята слухова загуба или двигателен
недъг.

isirider

Професията „специалист по акустика на Не се приема
слуховите апарати - слухопротезист“ в
НКИД.
Предприемане на действия за въвеждането на
професията „специалист по акустика на
-

Посоченото предложение не е
обект на измененията и
допълненията в ППЗИХУ.

слуховите
апарати
слухопротезист“
официално в Националната класификация на
икономическите дейности по модел на
Румъния. Даване на 2-годишен гратисен
период, в който бизнеса търговците на
дребно да се преведат в синхрон с
изискванията за наличие на такъв специалист
във всеки слухопротезен център. Конкретно
се визира чл.10е, ал. 6 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване и контрол
на дейностите по предоставяне на помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания и медицински изделия,
посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от
Закона за интеграция на хората с увреждания.
Това е единствения държавен документ, в
който се цитира тази професия и няма нито
едно образователно учреждение в страната,
където тази професия се изучава, което от
своя страна превръща тази точка от закона в
„Параграф 22“.

-

Минимални технически изисквания за Не се приема
слуховите апарати.
Минимални технически изисквания към
предоставяните
слухови
апарати
от
търговците с цел да гарантирате качество на
получаваните решения от гражданите.

Посоченото предложение не е
обект на измененията и
допълненията в ППЗИХУ.

- Батерии за слухови апарати
Приема се
Добавената стойност на слуховите апарати е частично
в линейна зависимост с честотата и
продължителността
на
ползване.
За

С предложените в ППЗИХУ
измененията и допълненията,
процедурата за предоставяне на
батерии за слухов апарат е

модерните слухови апарати, които добавят
реална стойност в живота на засегнатите от
слухова загуба, са нужни около 1 батерия на
седмица. Днешната процедура и бюджет за
набавяне на батерии е тромава и не
способства хората със слухова загуба да
ползват
целесъобразно
решението
за
корекция на слуха - слухов апарат. Промяна
на броя и механизма за набавяне на батерии с
цел улесняване на хората със слухова загуба.

облекчена.

Целева помощ за трудещи се / корекция Не се приема
на слуха
Лимитът на помощта за закупуване на слухов
апарат за осигурено лице в трудоспособна
възраст да бъде повишен до лв. 700 с ДДС. В
допълнение, като периодът, за който се
отпуска еднократната помощ да бъде
съкратен на 4/четири години. Да бъде
отпускана помощ за закупуването на втори
апарат при доказана слухова загуба.

Размерът на лимитите на
целевите помощи за ПСПСМИ
не е обект на промяна с проекта
на ППЗИХУ. С проекта на акта
е актуализирано съдържанието
на приложение № 7 към чл. 40,
ал. 1 от ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

-

- Задължителен скрининг при новородени.
От 2 до 4 на всеки 1 000/хиляда бебета в Не се приема
България се раждат с увреден слух.
Диагностицирането на намалението на слуха
до 3-тия месец след раждането на детето
повишава ефективността от последващата
дейност
на
специалистите
по
слухопротезиране и рехабилитация на говора.
По този начин се подпомага емоционалното,
психическото и умственото развитие на

Посоченото предложение не е
обект на измененията и
допълненията в ППЗИХУ.

децата с увреден слух, като се улеснява
адаптацията им в обществото и се дава
възможност децата да развият нормални
езикови умения, съпоставими на тези на
връстниците им с нормален слух.
Съгласно утвърдената с Решение на
Министерски съвет “Национална програма за
подобряване на майчинството и детското
здраве 2014-2020 г.”, в страната следва да
бъде създадена възможност за скрининг за
слухова загуба при новородените, именно за
решаването на посочения по-горе проблем,
чрез оптимизиране и разширяване на
действащите програми, разработване на нови
механизми, обновяване на необходимата
апаратура и осъществяване на дооборудване.
Въпреки това, към днешна дата няма
гаранции, че всяко едно новородено ще бъде
подложено на скрининг за слухова загуба,
поради което съществува значителен риск да
бъде пропуснат шанса за ефективно лечение.
С оглед на изложеното се предлага да се
въведе
нормативно
задължение
за
извършване на скрининг за слухова загуба
при новородени, който да се отнася за всяко
новородено, преди изписването му от
съответното лечебно заведение.
Допълнителна помощ за двустранна Приема се
корекция на слуха.
частично
В преобладаващия брой случаи пациентите
имат слухова загуба и на двете уши, като
съществуващото ограничение на държавната
помощ само до един апарат пряко влияе
-

С предложените в ППЗИХУ
изменения и допълнения се
разширява кръгът на лицата,
имащи право на целеви помощи
за двустранно
слухопротезиране, които в

върху качеството на живот в ежедневието на
хората със слухова загуба, като например
засяга съществено способността им да
определят посоката на звука, способността
им да разбират говор в шумна среда и води
до редуциране силата на възприемания шум.
Многобройни изследвания потвърждават
ползите от използването на два слухови
апарата при наличие на загуба на слуха в
двете уши: “Mencher, G.T. & Davis, A.
(2006).”, “Kobler & Rosenhall (2002)”,
“McArdle and colleagues (2012)”.
В Германия при нужда от втори апарат биват
отпускани допълнителни 60% от размера на
помощта за един слухов апарат. Друг
подобен пример е Швейцария, където при
нужда от втори апарат, към размера на
помощта за първия апарат се добавя 95 %. В
Испания добавката за втори апарат е в размер
на 65 % от стойността на първия.
Друг показател е реалния брой хора, които
ползват два апарата. В Дания - една от най развитите страни по отношение на
предотвратяването на проблеми със слуха, 82
% от ползващите слухови апарати използват
два слухови апарата, в Германия 80%,
Франция 58%, Холандия 64%, 61% в Англия
и Швейцария, 74% в Италия, 40% в Испания,
по данни на Euro Trak. В България от опит
оценяваме този процент на около 5%, което
говори за пропуски в качеството на живот
при ежедневни дейности.
Във връзка с изложеното се предлага да бъде
предвидена допълнителна помощ в размер

ранна детска възраст са били
протезирани двустранно. С
проекта на акта е актуализирано
съдържанието на приложение
№ 7 към чл. 40, ал. 1 от
ППЗИХУ, в частта на
медицинските условия,
експлоатационните срокове и
необходимите медицински
документи, които са
съгласувани с органите на
медицинската експертиза.

70% от стойността на първия/ за закупуване
на втори слухов апарат при констатиране на
слухова загуба в двете уши.
Антоанета Йовчева
Иво Йовчев

Родители
на
дете
с
кохлеарна
имплантация,
заради
невросензорна
загуба на слуха /пълна загуба на слуха/.
След запознаване с Проекта на ПМС за Не се приема
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания е установено, че в подготвеното
не е взето под внимание Решението на
Комисията за защита от дискриминация
/КЗД/ № 157/ 20.04.2016 г., потвърдено с
Решения
№6507/28.10.2016
на
Административен съд на град София-град, и
влязло в сила Решение №7689/19.06.2017г на
Върховния административен съд. Въз основа
на тези решения МТСП е трябвало да
предприеме необходимите действия речевите
процесори от кохлеарната имплантна система
да бъдат включени в частта „медицински
изделия и помощни технически средства“ от
Приложение №7, чл.40, ал.1, както са
включени слуховите апарати.
Хората
с
кохлеарна
имплантация
/невросензорна загуба на слуха/също се
нуждаят от целеви помощи за ремонт,
поддръжка и енергийна обезпеченост
/батерии/ на речевите процесори, така както
е осигурено по отношение на лицата с
частична загуба на слуха, които ползват
слухови апарати.
-

От 2002 г. финансирането на
кохлеарните имплантни
системи се извършва от
Министерството на
здравеопазването. Кохлеарните
имплантни системи като
имплантируеми медицински
изделия и се изплащат от
Националната
здравноосигурителна каса
(НЗОК), както като
хирургическа имплантация,
така и като стойност на цялата
система и в Закона за бюджета
на НЗОК са включени суми за
определен брой кохлеарни
имплантни системи. Размерът
на разходите по
здравноосигурителните
плащания за медицински
изделия съгласно чл. 29, ал. 3 от
Закона за здравното
осигуряване се определя със
Закона за бюджета на НЗОК.
Назначаването на помощни
средства, приспособления и
съоръжения и медицински
изделия за хората с увреждания

Въз основа на гореизложеното, моля да се
предприемат действия по изпълнението на
Решение №7689/19.06.2017г на Върховния
административен
съд,
като
речевите
процесори от кохлеарната имплантна система
бъдат включени в частта „медицински
изделия и помощни технически средства“ от
Приложение №7, чл.40, ал.1, за ремонт,
поддръжка и енергийна обезпеченост.

е изцяло от компетенциите на
здравната система.
Към настоящия момент
целевите помощи за лицата с
увреждания, по реда на ЗИХУ и
ППЗИХУ са предназначени за
покупка и ремонт на
медицински изделия, помощни
средства, приспособления и
съоръжения, и се предоставят
предимно за медицински
изделия, в това число и за
слуховите апарати с
индивидуална отливка.
На основание чл. 44, ал. 2 от
ЗИХУ, хората с увреждания
съобразно своите потребности
имат право на целеви помощи
за изработване, покупка и
ремонт на ПСПСМИ, посочени
в списъците по чл. 35г, ал. 1, с
изключение на медицинските
изделия, които се заплащат
напълно или частично от
Националната
здравноосигурителна каса.

