
Регионална картотека на 
медицинските експертизи (РКМЕ)
Данни за контакти с РКМЕ, намиращи се на територията 
на страната са публикувани на сайта на Министерство на 
здравеопазването:
http://www.mh.government.bg/

Агенция за социално подпомагане 
(АСП) и нейните структури
Данни за контакти за намиращите се в страната 
Регионални дирекции „Социално подпомагане” ще 
намерите на сайта на АСП :
http://www.asp.government.bg

Цялата събрана информация при 
подготовката на тази дипляна, която е доста по-подробна, 
описание на мерките, телефони и адреси за контакт с 
институциите  са публикувани на:
http://www.rdbz.org

Информация за инициативата е публикувана и на:
http:// www.ngobg.info

ПОТЪРСЕТЕ И ДРУГАТА НИ ИНФОРМАЦИОННА ДИПЛЯНА
„ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА С ТЕЖКИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”.

Мерки за социална подкрепа, които 
се осъществяват от общините

Всяка една община решава какви социални услуги 
да предложи на гражданите. За да разберете кои са 
инициираните дейности за социална подкрепа от Вашата 
община можете да предприемете следните стъпки:

1. Информирайте се предварително от интернет   
 страницата на Вашата община за извършваните   
 социални дейности и специализираните отдели,   
 които се занимават с тази дейност;
2. Ако има публикувани документи и формуляри,   
 свързани с дейността, внимателно ги разгледайте.  
 Там ще намерите информация за документите, които  
 се изискват;
3. Обърнете се към специализираните отдели за   
 социални дейности на Вашата община, за да се   
 възползвате от мерките за социална подкрепа.

Информация за предлаганите социални дейности и 
услуги на едни от най-големите oбщини можете да 
откриете на следните интернет адреси:

   
 Столична Община: http://www.sofia.bg 
 Община Варна: http://www.varna.bg
 Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg
 Община Бургас: http://www.obstina-bourgas.org
 Община Русе: http://www.ruse-bg.eu
 Община Плевен: http://www.pleven.bg

Нашият съвет:
Информацията в електронните страници обикновено 
третира общите условия за социална подкрепа. За да 
получите актуална информация, кои са мерките, от които 
могат да се възползват семействата на деца с бъбречни  
увреждания, контактувайте директно с представителите 
на АСП и дирекциите за социално подпомагане, РКМЕ, 
общинските отдели за социални дейности.

Къде да намерите информация?

„ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО 
НА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СОЦИАЛНО 
ОСИГУРЯВАНЕ„

Кои са стъпките, 
които трябва да 
извършим, за да 
се възползваме 
от съществуващите 
мерки за социална 
подкрепа?

Къде и какви 
документи да подадем, за 
да се извърши оценка на 
заболяването на детето 
от експертна лекарска 
комисия?

Каква социална подкрепа
можем да получим ? 

С подкрепата на Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа
и Институт „ Отворено общество „ – София.

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА
С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Конвенция за правата на детето



Възползвайте се от социалните 
програми – те са ваше право!

Къде и какви документи да подадем, за 
да се извърши оценка на заболяването на 
дете с бъбречно увреждане до 16-годишна 
възраст?Събраната информация в тази дипляна е предназначена 

за семействата на деца с бъбречни заболявания и има за 
цел да подкрепи родителите в отстояването на социалните 
права на децата и осигуряването на социалната им защита. 
Тук са обобщени, предлаганите от държавата социални 
мерки, от които могат да се възползват децата с бъбречни 
заболявания и техните семейства. Информацията е 
събрана и обобщена от родители, чийто деца имат бъбречни 
заболявания. Те познават предизвикателствата, пред които 
се изправят родителите при контактите със социалните 
служби и други специализирани институции. 

Нашият съвет: 
Ако срещнете неразбиране и формално отношение на 
служителите в дирекции „Социално подпомагане” - не 
се отказвайте! Попитайте любезно за възможностите за 
социална подкрепа – социалните работници обикновено 
съвместяват много дейности и често са претрупани с работа. 
Използвайте тази информация като наръчник и задавайте 
въпроси за всички мерки и програми! Вие сте при 
социалния работник, за да ползвате правото си на 
социална подкрепа!

Данните обхващат съществуващите към месец октомври 
2010 г. програми и мерки за социална подкрепа, от които 
могат да се възползват семействата на деца с бъбречни 
заболявания. Дори когато тази информация остарее и 
някои от програмите вече не се изпълняват, използвайте я  
за ориентиране и се интересувайте за новите мерки, които 
са в сила.

Събраната от нашия екип информация е доста по-
подробна и в по-голям обем. Пълните данни са 
публикувани на следния интернет адрес:
http://www.rdbz.org

Защо? Извършването на оценка на здравословното 
състояние на децата с бъбречни увреждания се прави от 
експертна лекарска комисия и има за цел да определи 
степента на заболяването и необходимостта от прилагането 
на социални и образователни мерки за подпомагане 
на детето. Без тази оценка семействата не могат да 
кандидатстват за програмите за социална подкрепа, които 
държавата изпълнява. 

Къде? Родителите на дете с бъбречно увреждане 
заявяват желание за явяване на детето им пред експертна 
лекарска комисия (ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК), като подават 
молба с пакет от документи в Регионалните картотеки 
за медицински експертизи (РКМЕ) по местоживеене. 
Служителите на РКМЕ могат да изискат следните документи :

За да се възползвате от мерките за социална подкрепа 
към Агенцията за социално подпомагане (АСП), трябва 
да се обърнете към Районните дирекции „Социално 
подпомагане” . Следва списък на законите с видовете 
помощи, за които можете да кандидатствате.

Закон за семейните помощи за деца, с отпускането на :
1. Допълнителна еднократна помощ на майката;
2. Двойния размер на месечните помощи за дете до   
 завършване на средно образование, независимо от  
 дохода на семейството; 
3. Месечна добавка в размер 70 на сто от минималната  
 работна заплата за деца с трайни увреждания; 
4. Месечна помощ за отглеждане на дете до една   
 година.

Закон за интеграция на хората с увреждания, с 
отпускането на месечни добавки за социална интеграция 
под формата на парични средства за :

1. Информационни и  телекомуникационни услуги;
2. Транспортни  услуги;
3. Диетично хранене и лекарствени продукти; 
4. Балнеолечение и рехабилитационни услуги;
5. Обучение.

Закон за социално подпомагане, с отпускането на:
1. Еднократна помощ  за „инцидентно възникнали   
 здравни потребности”; 
2. Безплатно пътуване с железопътен транспорт; 
3. Еднократна помощ на деца, „получили разрешение  
 за лечение в чужбина”.

След подаване на описаните документи в РКМЕ ще 
получите талон с входящ номер, който трябва да 
съхранявате за бъдещи справки. 
В 30-дневен срок на посочения в заявлението актуален 
адрес ще получите писмо с допълнителна информация за 
дата, място на явяване, необходими консултации и др.
Законоустановеният срок за издаване на решение от 
комисията е тримесечен.

Вече полученото решение от експертната лекарска 
комисия трябва отново да занесете в РКМЕ по 
местоживеене, за да му бъде поставен мокър печат. 
Само така подпечатано, решението се приема от 
Службите за „Социално подпомагане”. 
Подпечатването трябва да направите най-рано 15 дни 
след издаване на решението от експертната лекарска 
комисия.

При първоначална оценка на бъбречното заболяване 
1. Заявление по образец – предоставя се на   
 родителите /настойниците/ от служителите на РКМЕ  
 на място;
2. Протокол за РЕЛК/ДЕЛК/ТЕЛК /медицинско   
 направление за РЕЛК/ДЕЛК/ТЕЛК / - изготвя се от   
 личния лекар;
3. Лична карта на един от родителите /настойниците/;
4. Акт за раждане на детето;
5. Ксерокопие на епикриза/и при престой в болнично  
 заведение; 
6. Два пощенски плика с марка.

При изтичане срока на  експертното решение на ДЕЛК/
ТЕЛК/НЕЛК

1. Заявление по образец - предоставя се на родителите  
 /настойниците/ от служителите на РКМЕ на място.
2. Ксерокопие на последното Експертно решение за  
 инвалидност.

Документи, които могат да бъдат изискани:
1. Ксерокопия и оригинал на Решение на ДЕЛК/ТЕЛК  
 НЕЛК ;
2. Ксерокопия и оригинал на Акт за раждане;
3. Служебна бележка от личен лекар;
4. Служебна бележка от учебното заведение, в което  
 се обучава детето, в уверение на това, че същото   
 редовно посещава учебни занятия;
5. Лична карта на родител /настойник/, който подава  
 документите;
6. Информация за банкова сметка, по която да се   
 преведе помощта.

Повече информация, както и посочените нормативни документи можете да 
откриете на интернет адреса на АСП: http://www.asp.government.bg

Мерки за социална подкрепа, 
които се изпълняват от Агенцията за 
социално подпомагане

Важно:


