НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ!
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
В Държавен вестник, бр. 105 от 18.12.2018 г., е обнародван Закон за хората с
увреждания (ЗХУ), с който се отменя Закона за интеграция на хората с увреждания
(ЗИХУ).
Закон за хората с увреждания влиза в сила от 01.01.2019 г., с изключение на:
1. чл. 73, ал. 3 и § 16 и § 18, които влизат в сила от 01.01.2020 г.;
2. § 7, ал. 6, която влиза в сила от деня на обнародването на Закона в ДВ и
3. § 12 и § 13, които влизат в сила от 01.01.2021 г.
Съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗХУ, хората с увреждания имат право на финансова
подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка.
Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента:
1. месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането;
2. целеви помощи съобразно вида на увреждането.
I. Месечна финансова подкрепа – в сила от 01.01.2019 г.
Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18годишна възраст, а от 18- до 20-годишна възраст, ако не получават месечна помощ по чл.
8д от Закона за семейни помощи за деца., както следва:
1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на
бедност;
2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност;
3. над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност;
4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават
пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или
професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност;
5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават
социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност.
Финансовата подкрепа е обвързана с линията на бедността, която се определя
ежегодно с Постановление на Министерски съвет. С ПМС № 170/17.08.2018 г., обн. в ДВ
бр. 70 от 24.08.2018 г., е определен размера на линията на бедността за страна за 2019 г. –
348,00 лв.
През 2019 г., размера на финансовата подкрепа е както следва:
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Съгласно § 7, ал. 1 от ЗХУ, от 1 януари 2019 г. социалните пенсии за инвалидност,
изплащани съгласно § 22т от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване, се прекратяват служебно от Националния осигурителен институт
на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Всички лица, които са получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална
интеграция от дирекция “Социално подпомагане” (Д СП), ще получават нов вид месечна
финансова подкрепа, според определената степен трайно намалена работоспособност, до
срока на социалната оценка. Посочените плащания ще бъдат преобразувани служебно,
като не се налага лицата да подават нови заявления-декларации. Новата финансова
подкрепа, ще бъде изплащана на лицата по начин на изплащане на добавката за социална
интеграция.
В случай, че определената месечна финансова подкрепа по ал. 1 и 2 е в по-малък
размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за
лицето до срока на социалната оценка.
Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат
като самостоятелна пенсия на лицата.
Във връзка с горе написаното, всички лица с определени 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност, които не са получавали месечни добавки за социална
интеграция по реда на ЗИХУ, е нужно, да подадат до 31.03.2019 г. заявлениедекларация за отпускане на месечна финансова подкрепа, към което прилагат копие на
ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. Документите се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящ адрес на лицето с увреждане по един от следните начини: лично, с писмо с
известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по
електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се
приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ
необходимост.
II. Целеви помощи – в сила от 01.01.2019 г.
Целевите помощи се предоставят за:
1. осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия по утвърдени стандарти за качество (ПСПСМИ);
2. покупка на лично моторно превозно средство;
3. приспособяване на жилище;
4. балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
5. наем на общинско жилище.
До 31.03.2019 г., правото на хората с увреждания на целеви помощи по т. 1, т. 2 и
т. 3 се осигурява по досегашния ред.
Хората с увреждания с установена потребност получават целева помощ по т. 1 за
изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ, с изключение на медицинските изделия,
които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. До
31.03.2019 г. целевата помощ се осигурява по досегашния ред.
Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на
целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство, ако имат определена от
ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена
работоспособност, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12
месеца е равен или по-нисък от линията на бедност и са работещи или учащи. Целевата
помощ за 2019 г. е до 1392,00 лв.
Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на
увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за
преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за
последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност. Целевата помощ за
2019 г. е до 696,00 лв.
Целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги:
Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с
трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ по чл. 72, т. 4, която
се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар
специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги, съобразно конкретните им нужди. Целевата помощ е в размер до 80 на сто от

линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход
съгласно представените документи. Лицата с определена потребност от чужда помощ имат
право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в
размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от
действително направения разход съгласно представените документи. Целевата помощ се
отпуска, когато за същия период услугите не са ползвани на друго правно основание.
Помощта се изплаща на лицата след представяне на разходооправдателни документи за
извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
При извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на
дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен
институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници за
рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по
чл. 22 от Закона за лечебните заведения, целевата помощ се изплаща на съответния обект
или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен
документ.
Целева помощ за наем на общинско жилище:
Право на целева помощ имат хора с трайни увреждания, ако са самотни или са
самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както
и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните
законни представители. Целевата помощ е в размер на нормативно определения наем по
реда на Закона за общинската собственост и се превежда от дирекции "Социално
подпомагане" след представяне на разходооправдателен документ от съответната община.
Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да
получат в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските клонове и
териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната компетентност, както и на
електронните страници на АСП, МТСП и НОИ .
Административно звено, в което лицата с настоящ адрес на територията на общ.
Златарица подават документите и/или могат да получат информация:
Адрес на ДСП
гр. Елена
ул. „Ил. Макариополски“ № 32
Тел.: 06151/68-52, 63-59
Електронна поща: dspelena@mail.bg
Работно време: от 9:00 ч. до 17:30 ч.
Адрес на ИРМ
гр. Златарица
ул. „Ст. Попстоянов“ № 1
Тел.: 0615/3-56-63, 3-54-38, 3-55-50
Електронна поща: dspzlataritsa@mail.bg
Работно време: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

