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Възползвайте се от социалните програми – те са наше право! 
 

Това издание има за цел да подпомогне родителите на деца с 
увреждания за ориентиране и максималко възползване от мерките 
за социална подкрепа, които се предлагат от държавата в лицето на 
Агенцията за социално подпомагане и общините.  

Събраната информация е структурирана и обобщена от родители на 
деца с вродени бъбречни заболявания. По голямата част от 
представената информация би трябвало да бъде предоставяна от 
служителите на социалните служби и специалните дирекции на 
общините. Нашият опит показва, че за съжаление социалните 
служби не предоставят изчерпателна информация и че социалните 
работници прибързано обслужват гражданите, които се обръщат към 
тях. Така, често поради прибързаната работа на социалните служби, 
ние се възползваме само от част от правото за социално 
подпомагане, регламентирано със закон. 

В текста са представени:  

 - всички стъпки, които родителите на дете с увреждане трябва да 
изминат за да се възползват от социалните мерки за подкрепа; 

- актуалните програми за социална подкрепа към януари 2011 г. и 
особености, свързани с кандидатстването за тези пограми; 

- наши съвети и опит по отношение на реда за кандидатстване за 
социална подкрепа, нужните документи и контактна информация, 
които ще спястят много време и лутане за семействата на деца с 
увреждания.  

Специално искаме да подчертаем, че тази информация може 
да бъде използвана от всички родители на деца с увреждания, 
независмо от вида и характера на  увреждането. 

Започнахме да събираме тази информация, за да подготвим 
дипляни в подкрепа на родителите на деца с бъбречни заболявания, 
които имат за цел да представят ясно реда за получаване на 
социлна помощ и видовете помощи, от които могат да се въползват 
семействата и деца с бъбречни заболявания. Дипляните бяха 
финансирани по програма „Овластяване на безвластните по време 
на криза” на Институт „Отворено общество„ – София и с подкрепа на 
Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа в 
рамките на проект, който бе осъществен от група родители на деца с 
бъбречни заболявания. Можете да намерите дипляните на следните 
електронни страници: http://www.rdbz.org и http://www.ngobg.info. 

В хода на подготовка на дипляните и след тяхното финализиране 
осъзнахме, че информацията и опита, който имаме е добре да бъдат 
описани доста по-подробно, а също и периодично следени, за да 
бъдем максимално полезни на семействата на деца с увреждания.  
Екипът от родители участвал в подготовката на дипляните, 
съвместно с представители на Сдружение „Асоциация на родители 
на деца с бъбречни заболявания”, допълни събраната информация и 
я обработи в този подробен текст. Представените тук данни са 
актуализирани към месец януари 2011 г., информацията е 
значително по-подробно представена, допълнена с опит на родители 
и съвети за евентуални проблеми и възможните решения.  

http://www.rdbz.org
http://www.ngobg.info
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За удобство на тези, които вече познават брошурите сме възприели 
същата структура и логика на представяне. Визуализацията, която 
сме избрали също е близка. 

Представената инфромация и нашите съвети са обработени и 
формулирани след предглед на законодателството, посещения в 
социалните служби, срещи и проведени разговори с представители 
на ДСП в София (Сердика, Триадица, Лозенец,Средец), гр.Нови 
Искър, Варна(Младост), Плевен, Регионални картотеки за 
медицинските експертизи в София, Варна и Пловдив, 
специализирани общински служби на общините Столична, Варна и 
Пловдив, Бюрата за социални услуги в София( Сердика, Триадица, 
Лозенец,Средец), гр.Нови Искър 

Януари 2011 
Екип подготвил изданието 
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Изготвяне на медицинска експериза за 
здравословното състояние на дете с увреждане  
 

Защо и къде да подадем документи, за да извършим оценка на 
заболяването на дете с увреждане до 16-годишна възраст? 
 
 
Защо? Извършването на оценка на здравословното състояние на децата с увреждания, 
включително 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 по програмите за социална подкрепа, които държавата изпълнява. Всяко дете с 
вродено или придобито увреждане има право да се яви пред експертна лекарска комисия за 
установяване на вида и степента на неговото заболяване. 

Къде? Родителите на дете с бъбречно увреждане заявяват желание за явяване на детето им 
пред експертна лекарска комисия (ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК1), като подават молба с пакет от документи 
в Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ) по местоживеене. Данни за 
намиращите се на територията на страната РКМЕ можете да намерите на сайта на 
Министерството на здравеопазването: http://www.mh.government.bg 
 
 

 
Контактна информация за РКМЕ в едни от големите градове на страната: 

гр.София 
• Адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Иларион Макариополски” №10 
• Телефон: 02/832 71 83  

гр. Варна 
• Адрес: гр. Варна, ул. "Проф. Державин" №19  
• Телефон: 052/ 651-537 
• Лица за контакти: д-р Табаков и д-р Георгиева  
• Работно време с граждани и служители : От  9.00 часа до 12.30 часа и от 13.00 
часа до 17.00 часа 
• Работно време с граждани и служители : От 8.00 часа до 12.00 часа 

гр. Пловдив 
• Адрес: гр. Пловдив, ул. "4-ти януари" № 36  
• Телефон : 032/ 633- 177 
• Лица за контакти: д-р Мария Георгиева и д-р Христо Стойков  
• Работно време с граждани и служители : От 8.30 часа до 17.30 часа 

гр. Бургас 
• Адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73  
• телефон: 056/ 86 21 13 
• Лица за контакти: Катя Данаилова от 12 .00 часа до 16.00 часа 
• Работно време с граждани и служители : От 8.30 часа до часа17.30 

 

 

                                                        
1ДЕЛК – Детска експертна лекарска комисия 
ТЕЛК - Трудова експертна лекарска комисия 
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия 

http://www.mh.government.bg
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Контактна информация за РКМЕ в едни от големите градове на страната: 

гр. Русе 
• Адрес: гр.Русе, ул.”Независимост” № 2,  
• Телефон: 082/887249 
• Лица за контакти: Снежана Радева и Павлина Ангелова от 7.30 ч. до 16.00 ч. 
•           Работно време с граждани и служители : От 8.30 часа до 17.30 часа 

 

 

Какви документи трябва да представят родителите, за да се извърши 
оценка на заболяването на дете с увреждане на възраст  до 16-години? 

 

Служителите на РКМЕ могат да изискат от Вас следните документи : 

При първоначална оценка на заболяването:  

• Заявление по образец – предоставя се на родителите /настойниците/ от 
служителите на РКМЕ на място; 
• Протокол за РЕЛК/ДЕЛК/ТЕЛК /медицинско направление за РЕЛК/ДЕЛК/ТЕЛК / - 
изготвя се от личния лекар; 
• Лична карта на един от родителите /настойниците/; 
• Акт за раждане на детето; 
• Ксерокопие на епикриза/и при престой в болнично заведение;  
• Два пощенски плика с марка 

 
При изтичане срока на експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК: 
• Заявление по образец - предоставя се на родителите /настойниците/ от служителите 
на РКМЕ 
• Ксерокопие на последното Експертно решение за инвалидност; 
• Акт за раждане; 
• Ксерокопие на епикриза/и за нов/и престой/и в болнично/и заведение/я, след подаване 
на първоначалните документи за явявае на РЕЛК/ДЕЛК/ТЕЛК . 
 
 
 
 
 
 
 
                 Когато трябва да подадете документи отново, поради изтичане срока на 
решението на експертната лекарска комисия, подгответе и подайте горепосочените 
документи, поне два месеца преди изтичане срока на решението на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. 
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След подаване на описаните документи при първоначалната оценка на увреждането 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 други 
допълнителни документи, които трябва да подготвите и предоставите на експертната 
лекарска комисия. 
 
В случай, че в горепосочения срок не получите писмо с данни за дата, място за явяване и 

документи за представяне, е необходимо да отидете отново в РКМЕ и на място с входящия 

номер, който разполагате, да направите справка. 

 

Практика е в изпратеното до Вас писмо от РКМЕ да се посочи и телефон за обратна връзка с 
член на експертната лекарска комисия, пред която ще се явява детето. В бъдеще с него 
можете да уточнявате подробности по отношение на документи, които трябва да представите 
пред комисията. В случай, че липсва такава информация, можете да направите справка за 
контактната инфромация на сайта на Министерство на здравеопазването, както и на 
сайтовете на Регионалните Центрове по Здравеопазване /РЦЗ/. За ваше улеснение 
посочваме информация за интернет адресите на Министерството на здравеопазването и на 
РЦЗ-та, действащи на територията на едни от най- големите градове в страната: 
 
Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg 
 
РЦЗ – София: http://www.rczsofia.org  
РЦЗ – Варна: http://www.rcz-varna.com 
РЦЗ – Бургас: www.rcz-bourgas.com 
РЦЗ - Русе: http://rcz.hit.bg 
РЦЗ – Пловдив: не е налична електронна страница 
 
 
 
 
Къде се извършва оценка на здравословното състояние на детето до 16 
годишна възраст? 

  
 
Наредбата за медицинските експертиза

2
, предвижда оценката на здравословното състояние 

на детето до 16 годишна възраст да се извършва от Детски експертни лекарски комисии / 
ДЕЛК / и специализираните състави на Национална експертна лекарска комисия / НЕЛК / с 
участието на специалисти по детски болести. В наредбата изрично е посочено, че „оценката 
на увреждането при децата се извършва в най-близката ДЕЛК към многопрофилна болница за 
активно лечение в областен град, в който има структурно звено по детски болести, 
определена от директора на РЦЗ”. 
 
Тези промени бяха комуникирани по следния начин от правителството:  
„С новия правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската 
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи се цели подобряване 
дейността на медицинската експертиза в страната и оптимизиране на устройството и 
организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи (РКМЕ). Очаква се чувствително скъсяване на сроковете за 
осъществяване на административните производства и облекчаване на реда за освидетелстване, 
както и постигане на ефективен контрол върху актовете на медицинската експертиза”. 

Из съобщение публикувано на сайта на Министерски съвет от 21 април 2010
3
. 

 
                                                        
2 приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г. 
3 http://www.government.bg 

http://www.mh.government.bg
http://www.rczsofia.org
http://www.rcz-varna.com
http://www.rcz-bourgas.com
http://rcz.hit.bg
http://www.government.bg
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Нашето проучване показа, че към месец януари 2011 година в градовете София ,Варна и 
Пловдив децата с увреждания продължават да се насочват за оценка на здравословното 
състояние към действащите към момента общи ТЕЛК в тези градове.  
 
 

 
 
                     
                   За ваше улеснение, когато подавате документи в РКМЕ за извършване на оценка 
на здравословното състояние на детето с бъбречно заболяване от експертна лекарска 
комисия, попитайте към коя експертна лекарска комисия може да бъде насочено детето и в 
коя многопрофилна болница се намира.  
 

 
 
 
 
 
 
Как се извършва оценка на здравословното състояние на детето до 16 
годишна възраст? 
 
 
Детето, заедно със своя родител, се явява пред експертна лекарска комисия в съответната 
многопрофилна болница. Въз основа на направения преглед и на предоставените от 
родителя документи, в срок от три месеца комисията издава своето решение. То се връчва на 
родителите, настойниците или на законните представители на децата срещу подпис.  
 
Съгласно наредбата за медицинските експертизи срокът за инвалидност в това решение може 
да бъде от 1 до 3 години, в зависимост от характера на увреждането и динамиката на 
неговото развитие. 
 
Родителите трябва да знаят, че когато детето с бъбречно заболяване се намира в 
продължително болнично или домашно лечение /повече от 30 дни/ и не може да се яви пред 
ДЕЛК/ТЕЛК /НЕЛК и когато по удостоверени медицински причини същото не може да се яви в 
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, то оценката на увреждането се извършва на място в дома или болничното 
заведение.  
В случай, че Вие не сте съгласен с решението на експертната лекарска комисия може да го 
оспорвате в срок от 14 дни от получаването му пред НЕЛК. 
 
 
 
 
 
Вече полученото решение от експертната лекарска комисия трябва отново да занесете в 
РКМЕ по местоживеене, за да бъде заверено (поставен мокър печат). Така подпечатаното 
решение се приема от Службите за „Социално подпомагане”. Подпечатването трябва да 
направите най-рано 15 дни след издаване на решението от експертната лекарска комисия. 
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Мерки за социално подпомагане, които предвиждат придружител 
 
 
Наредбата за медицинската експертиза позволява при деца до 16 годишна възраст да се 
определи и чужда помощ и при степен на увреждане под 90%, в зависимост от естеството на 
заболяването и възможността за отглеждането на детето в детско заведение. Това дава 
възможност на родителите да се възползват от мерките за социално подпомагане, които 
предвиждат придружител или чужда помощ. По долу са изброени мерките и институциите, 
които администрират тези програми: 
 
 
 
Мярка за социално подпомагане  Институция 
   
 
Месечена добавка за социална 
интеграция за балнеолечение и 
рехабилитация (на основание Закон 
за интеграция на хора с увреждания) 

  
Агенция за социално подпомагане, дирекции за 
социално подпомагане по места 

   
 
Безплатно пътуване с железопътен 
транспорт и винетка (на основание 
Закона за семейните добавки) 

  
Агенция за социално подпомагане, дирекции за 
социално подпомагане по места 

   
 
Карти за преференциално 
паркиране; 
Карти за градски транспорт; 
 

  
Столична община, Бюра за социални услуги 
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Получаване на социална подкрепа от Агенцията 
за социално подпомагане 

 

 

Къде да подадем документи, за да се възползваме от програмите за 
социална подкрепа, които ръководи Агенцията за социално подпомагане? 

За да се възползвате от мерките за социална подкрепа към Агенцията за социално 
подпомагане (АСП), трябва да се обърнете към Районните дирекции „Социално подпомагане”. 
Данни с адреси и телефони за контакти с представители на Районните дирекции може да 
откриете на сайта на АСП: http://www.asp.government.bg.  

 

Контактна информация на АСП  и на Районните дирекции АСП в едни от големите 
градове на страната 

Агенция за социално подпомагане 
• Адрес: София 1051, ул. "Триадица" 2 
• Телефон:  (02) 811 96 07 
• Горещ телефон: (02) 935 0550 
• Ел.поща:ok@asp.government.bg 

Регионална дирекция София – град 
• Адрес: гр. София, ж.к. Изток, ул. 172 № 11 
• Телефон: 2/870-20-48 
• http://www.rio-sofia-grad.com 
 

Регионална дирекция - Варна 
• Адрес: гр. Варна, ул. "кап. П. Воевода" №34 
• Телефон: 052/60-36-26 
• Ел.поща:varna-rdsp@asp.government.bg 

Регионална дирекция - Пловдив 
• Адрес: гр. Пловдив, Бул. "Христо Ботев" № 82 
• Телефон: 032/64-34-98 
• Ел.поща:plovdiv-rdsp@asp.government.bg 

Регионална дирекция - Бургас 
• Адрес:Бургас,ул."Конт Андрованти" № 2 
• Телефон: 056/83-60-40 
• Ел.поща: burgas-rdsp@asp.government.bg 

Регионална дирекция - Русе 
• Адрес: гр. Русе, ул. "Черно море" 2 
• Телефон: 082/82-48-88 
             Ел.поща: ruse-rdsp@asp.government.bg 

 

 

 

http://www.asp.government.bg
mailto::ok@asp.government.bg
http://www.rio-sofia-grad.com
mailto::varna-rdsp@asp.government.bg
mailto::plovdiv-rdsp@asp.government.bg
mailto:burgas-rdsp@asp.government.bg
mailto:ruse-rdsp@asp.government.bg
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Какви документи да подготвим? 

За да се възползвате от социални помощи за деца с трайни увреждания, е необходимо 
предварително да подготвите следните документи: 

1. Ксерокопия и оригинал на Решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК – подгответе се да прилагате 
копие на решението на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК към всяка една молба – декларация, която 
подавате; 

2. Ксерокопия и оригинал на Акт за раждане – обикновено три копия на акта за раждане 
са достатъчни, но имайте предвид, че някои от служителите е възможно да Ви 
поискат и допълнителни екземпляри, поради което подгответе поне още три; 

3. Служебна бележка от учебното заведение, в което се обучава детето, в уверение на 
това, че същото редовно посещава учебни занятия; 

4. Лична карта на родител /настойник/, който подава документите; 
5. Информация за банкова сметка, по която да се преведе помощта. 

Освен тези документи, служителите от дирекции „Социално подпомагане” предоставят за 
попълване молби-декларации за всяка помощ, за която кандидатствате. 

В случай, че подадете молба-декларация с нередовни или липсващи документи, Вие трябва 
своевременно да бъдете информиран от служител на дирекция „Социално подпомагане” и да 
отстраните пропуските в 14 дневен срок. При неспазване от Ваша страна на този срок, ще 
загубите възможността да получавате исканата помощ, за което законът предвижда да бъдете 
писмено уведомени. 

 

 

 
                         За да спестите време и непрекъснати посещения в Дирекции „Социално 
подпомагане”, отидете на място в социалната служба по местоживеене. Вземете от социалния 
работник необходимите Ви молби-деклараци и отново уточнете допълнителните документи, 
които трябва да представите. Социалният работник ще Ви посъветва да попълните молби- 
декларациите на спокойствие и тогава отново да посетите социалната служба. 

Ако попълването на предоставените Ви молби-декларации Ви затруднява, обърнете се за 
съдействие и помощ към социалния работник и настоявайте той да разясни неясните въпроси. 
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Мерки за социална подкрепа, които се 
предоставят от Агенцията за социално 
подпомагане, чрез дирекциите „Социално 
подпомагане”? 
Помощите, от които можете да се възползвате, като родител на дете с увреждане, са 
регламентирани в Закон за семейните помощи за деца, Закон за интеграция на хората с 
увреждания и Закон за социално подпомагане. За по-лесна ориентация  ще представим 
съществуващите мерки за социална подкрепа в групи съобразно законите, които ги 
регламентират.  

 

Мерки за подкрепа регламентирани в Закон за семейните помощи за деца 

С този закон се определят условията, при които родителите на деца с увреждания 
(включително бъбречни) могат да се възползват от няколко вида помощи, представени по-долу. 

Доколкото някои от помощите могат да бъдат предоставени под формата на социални 
инвестиции, представяме накратко пояснение за това, какво е социална инвестиция. 

 
Социални инвестиции 

Според определението в Закона за семейните помощи, социалната инвестиция е „непарична 
форма на семейно подпомагане при отглеждане на деца за сметка на държавния бюджет, 
предоставяна като стоки и/или услуги.”  

В правилника за прилагане на Закона за семейните помищи е регламентирано че  Семейните 
помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предоставят в 
пари и/или под формата на социални инвестиции”.  На практика това означава, че по 
посочения  начин могат да бъдат изплащани следните помощи: 

• двоен размер на месечните помощи за дете; 
• месечната добавка в размер на 70 на сто от минималната работна заплата; 
• месечната помощ за отглеждане на дете до една година. 

Нашето проучване в социалните служби показа, че към месец януари 2011 година 
горепосочените помощи се предоставят само в пари от Дирекции „ Социално подпомагане”. 

 

  

Допълнителна еднократна помощ за живородено дете 

Изплаща се на майката за дете с установено увреждане (включително бъбречно увреждане). 
Тази помощ дава възможност на майката да получи освен предвидената в закона еднократна 
помощ за живородено дете и допълнително еднократна помощ.  

Основните изисквания, за да получите тази помощ са посочени в Закона за семейните помощи 
за деца и те са: 
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- детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана 
институция за деца . 

- да сте извършили оценката на увреждането на детето от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК и тя да определя 
инвалидност 50 и над 50 процента, като важно особеност е тази оценка да бъде извършена до 
навършване на две години на детето. 

Помощта се отпуска след подаване на молба-декларация и приложени към нея удостоверение 
за раждане на детето и копие от експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. Правото за 
получаване на тази помощ възниква от момента на издаване на експертното решение от 
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.  

Размерът на помощта се определя всяка година със Закона за държавния бюджет на 
Република България и към месец януари 2011 година е в размер на 100 лева. Изплатената 
помощ се отразява в удостоверението за раждане на детето.  

 

Двоен размер на месечните помощи за дете 

Изплаща се на майката /настойника/ или друго упълномощено лице. За да се възползвате от 
тази помощ е необходимо:  

• да сте извършили оценката на увреждането на детето от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК и тя да 
определя инвалидност 50 и над 50 процента; 

• детето с установено бъбречно увреждане да е с постоянно местожителство в страната; 
• детето да не е настатено в специализирани институции за деца на пълна държавна 

издръжка в страната. 

Тази помощ се изплаща независимо от дохода на семейството до 20 годишната възраст на 
детето, при условие, че до тази възраст детето има установено и доказано от медицинските 
органи трайно увреждане. Помощта може да се изплаща в пари или под формата на социална 
инвестиция. 

 
 
Тази помощ се отпуска за срок от една година. Това означава, че ще получавате тази помощ в 
рамките на една година, след което отново трябва да подадете документи за нейното 
отпускане. 
 

Документите, които трябва да подготвите за дирекция „ Социално подпомагане” са:  

• молба – декларация – по образец; предоставя се на място 
• копие от решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК;  
• копие и акт за раждане - за справка; 
• служебна бележка от учебното заведение, в което се обучава детето, в уверение на 

това, че същото редовно посещава учебни занятия;  
• лична карта. 

 

 
От 21 януари 2011 година отпада изискването за представяне на  служебна бележка от личен 
лекар за извършени профилактични прегледи, извършени или отложени имунизации. Все още 
самите служители на ДСП не са получили указание за това, поради което за „ всеки случай” 
все още изискват тази бележка. 
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                      В случай, че за пръв път кандидатствате за тази помощ, направете всичко 
възможно да подадете нужните документи в срок от  три месеца от издаване на експертното 
решението на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК в Дирекции „Социално подпомагане”. 

Така ще получавате помощта  от месеца, следващ месеца, през който е издадено експертното 
решението на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. В противен случай горепосочената помощ ще Ви се изплаща 
от началото на месеца, през който сте подали документите.  

Към м. януари 2011 година паричната помощ е в размер на 70 лева.  

 

Месечна помощ за отглеждане на дете до една година 

Законът предвижда тази помощ да се предоставя в пари и/или под формата на социални 
инвестиции на майката /осиновителката/ в случаите, когато тя е безработна. Законът дава 
възможност помощта да се изплаща до навършване на 1-годишна възраст на детето с 
увреждане, включително бъбречно увреждане, независимо от дохода на семейството при 
следните условия: 

• майката/осиновителката/ трябва да не е осигурена, да не получава обезщетение за 
бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално 
осигуряване;  

• да сте извършили оценката на увреждането на детето от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК и тя да 
определя инвалидност 50 и над 50 процента; 

• детето трябва да живее постоянно в страната; 
• детето трябва да не е настатено в специализирани институции за деца на пълна 

държавна издръжка в страната. 

 

 

                       За Вас е важно да подготвите и подадете нужните документи в Дирекция 
„Социално подпомагане” в тримесечен срок от издаване на решението ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК .Така 
помощта, която ще получавате ще Ви се изплаща от месеца, следващ месеца, през който е 
издадено експертното решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. В противен случай ще получавате тази 
помощ от началото на месеца, през който сте подали документите.  

 

Месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата  

Тази помощ се изплаща на родителя /настойника/ или на друг законен представител на детето 
с трайно увреждане. Тя се определя като процент от минималната работна заплата в страната 
и към месец януари 2011 година  е в размер на 168 лева / 70% от 240 лева/, Тази помощ също 
може да се предоставя в пари или под формата на социална инвестиция. Основните 
изисквания на закона, за да получавате тази помощ са: 

• да сте извършили оценката на увреждането на детето от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК и тя да 
определя инвалидност 50 и над 50 процента; 

• детето трябва да живее постоянно в страната; 
• детето трябва да не е настатено в специализирани институции за деца на пълна 

държавна издръжка в страната. 
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Важна особеност, която трябва да знаете е, че ако за срок по-дълъг от 30 дни детето с 
увреждане е настанено на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както 
и в специализирани институции и социални услуги - резидентен тип, не получавате тази 
месечна добавка за периода на престоя на детето . 

Документите, които трябва да подготвите за дирекция „ Социално подпомагане” са:  

• молба – декларация – по образец; предоставя се на място 
• копие от решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК;  
• копие и акт за раждане - за справка; 
• Служебна бележка от учебното заведение, в което се обучава детето, в уверение на 

това, че същото редовно посещава учебни занятия;лична карта. 

 

 
Тази помощ се отпуска за целия срок на инвалидност, който е посочен в експертното решение 
на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК и той може да бъде от една до три години. Едва, когато изтече този срок, 
Вие ще трябва да подадете нови документи за получаване на тази помощ. На практика това 
означава, че ако Вашето решение е със срок на инвалидност три години Вие ще получавате 
тази помощ за тези три години. 
 

 

                   В случай, че за пръв път кандидатствате за тази помощ, направете всичко 
възможно да подадете нужните документи в срок от три месеца от издаване на експертното 
решението на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК в Дирекции „Социално подпомагане”.Така ще получавате 
помощта от „ 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в 
експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от 3 години назад”. В противен случай 
горепосочената помощ ще Ви се изплаща от началото на месеца, през който сте подали 
документите. 

 

Подкрепа за семейства, на които детето (децата) не може да бъде записано в общинска 
детска градина  

По данни от дирекции “Социално подпомагане” тази помощ е в размер на 100 лв. месечно и ще 
се отпуска за всяко дете на възраст от 3 до 6 години. Помощта е за сметка на републиканския 
бюджет и според служителите на ДСП се предвижда да бъде отпускана през 2011 година. 
Министърът на финансите следва да издаде наредба, в която се определя реда за получаване 
и изразходване на тази помощ. 

По наши данни към средата на януари 2011 тази програма все още не е стартирала. 
Социалните работници нямат информация за програмата, за правилата и реда, по който ще се 
отпуска помощта.  

 

 
От 21 януари 2011 година влезе в сила промяна в правилата за получаване на помощите, 
регламентирани в Закон за семейните помощи за деца при преосвидетелстване на детето с 
увреждане.  

Промяната Ви дава право да получите горепосочените помощи от  1-во число на месеца, през 
който е отпаднало основанието за получаването й при условие, че: 
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• извършите преосвидетелстване на детето с увреждане след 21 януари 2011 година; 
• подадете нужните документи за получаване на помощи възоснова на новото 

експертното решението на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК в срок от  три месеца от издаване му в 
Дирекции „Социално подпомагане; 

• няма промяна в новото решение на експертаната комисия, което да Ви лиши от 
правото да получавате тази добавка; 

• подадете молби за получаване на горепосочените помощи до 21 април 2011 година, 
ако  сте извършили преосвидетелстване на детето  преди 21 януари 2011 година. 

 

 

 
Всички посочени до тук помощи се отпускат от Дирекции” Социално подпомагане” въз основа 
на подадени молби – декларации, приложени към тях документи и заповед на ДСП или 
упълномощено от него длъжностно лице.  
 
В случай, че Ви бъде отказано отпускането на помощ съобразно Закона за семейните помощи 
за деца, трябва да бъдете уведомени писмено, в седемдневен срок от издаване на 
Заповедта за отказ. 

По всички въпроси, свързани с помощите по Закона за семейните помощи, както и 
информация за необходимите документи за отпускането на такава помощ, отнасяйте към 
служителите на Дирекции социално подпомагане по места. 
 

 

 

Мерки за подкрепа, регламентирани в Закон за интеграция на хората с 
увреждания 

 
 

Каква е процедурата за отпускане на месечна добавка за социална интеграция 

Родителият /настойникът/ или законният представител на дете с увреждане може да се 
възползва от предвидената в закона месечна добавка за социална интеграция, след като бъде 
извършена социална оценка на детето. За извършване на оценката е необходимо да подадете 
следните документи в отдел „Интеграция на хора с увреждания” към ДСП, формулярите: 
Молба- декларация по образец за извършване на социална оценка и анкетната карта - 
получавате  на място от социалния работник 

• Анкетна карта за самооценка на желанията и индивидуалните потребности на лицето   - 
получавате я на място от социалния работник; 

• Декларация, с която давате съгласие за обработка на личните Ви данни;  
• Документ за сомоличност, който носите за справка; 
• Копие от решение на ТЕЛК/ДЛЕК/НЕЛК. 

По-долу представяме процедурата, която е регламентирана в правлиника за прилагане на 
Закон за интеграция на хора с увреждания, за да се вземе решение за отпускане на месечна 
добавка за социална интеграция на дете с увреждане (включително и бъбречно увреждане).  

 



 18

Стъпка 1: Изготвяне на социален доклад от социален работник в отдел „Закрила на 
детето„ на ДСП 

На базата на подадените документи и след посещение в дома на детето, социалният работник 
изготвя социален доклад. Основната цел на домашното посещение е да бъдат установени 
„обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за 
интеграция на лицето4. В Срок от 30 дни след подавне на молбата, социалният работник трябва 
да изготви своя социален доклад.  

Всяко дете с установена степен на увреждане 50 и над 50 процента от експертната лекарста 
комисия има право на социална оценка. 

 
Нашият опит показва, че често оценката се извършва само на базата на подадените 
документи и домашното посещение се пропуска. При проведените разговори с представители 
на социалните служби през месец октомври 2010 г. социалните работници споделят, че 
„поради  голямата натовареност на служителите в „Отдел закрила на детето”, докладът 
се изготвя въз основа на подадената анкетна карта от родителя.” 

Въпреки тази практика, Вие трябва да знаете, че в правилника за прилагане на Закон за 
интеграция на хора с увреждания, изрично е посочено, че социалните работници извършват 
посещение на лицето с увреждане. 
 

 

Стъпка 2: Изготвяне на социална оценка от консултативна комисия 

Консултативната комисия се назначава със заповед на директора на дирекция „ Социално 
подпомагане” и според Закона за интеграция на хора с увреждания в нея се включват: 

• експерт от дирекция "Социално подпомагане", определен от директора на дирекция 
"Социално подпомагане"; 

• лекар, определен от директора на регионалния център по здравеопазване; 
• психолог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование; 
• педагог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование; 
• представител на общината, определен от съответния кмет; 
• експерт от дирекцията "Бюро по труда", определен от директора на дирекция "Бюро по 

труда" на Агенцията по заетостта. 

При необходимост в комисията могат да бъдат включени и други специалисти. 

 

 
Правилникът за прилагане на закона за интеграция на хора с увреждания дава възможност  на 
„...всяко лице с трайно увреждане и/или негов упълномощен представител  да присъства на 
заседанието на консултативната комисия, при извършването на  неговата социална 
оценка”.   

Задължение на  секретаря на  консултативната комисия е да Ви уведоми за датата на която 
ще се проведе заседанието на комисията, не по-късно от 3 дни преди нея. 
 

На всяко свое заседание, комисията разглежда представените от председателя й молби –
декларации и изготвените към тях социални доклади. Комисията трябва да установи, 
възможността за обучение и социално включване на детето, както и необходимостта от 
                                                        
4 Пралиник за прилагне на Закона за интеграция на хора с увреждания 
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социални услуги и от провеждането на рехабилитации на детото  Въз основа на 
предоставените документи и препоръките на Екип за комплексна педагогическа оценка към 
РИО, консултативната комисия изготвя социална оценка, която съдържа  предложение до 
директора на Дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на  добавка за социална 
интеграция. 

Всяко дете с увреждане, независимо от вида и степента на увреждането, има право на месечна 
добавка за социална интеграция, затова и социалниата оценка регламентира тези права.  

Срокът за изготвяне на социалната оценка е края на месеца, следващ месеца, през който са 
подадени документите. 

 
 
Социалната оценка се връчва на родителя в 14 дневен срок от нейното издаване, изготвя се в 
3 екземпляра по един за: консултативната комисия, за лицето подало молба-декларацията и 
за дирекция "Социално подпомагане". 
 

 

 

               В рамките на 45 дни след подаване на документите за извършване на социална 
оценка, отново посетете Дирекция „Социално подпомагане” или направете справка по 
телефона с представител на отдел „Инеграция на хора с увреждания”, за да разберете дали 
социалната оценка на детето е готова.Социалните  работници могат да пропуснат да Ви 
уведомят своевременно за това и по този начин да започнете да получавате месечните 
добавки за социална интеграция от по-късен етап. 

 

Стъпка 3: Отпускане или отказ за отпускане на месечна добавка за интеграция 

Едва след като социалната оценка е направена и Вие сте я получили, можете да подадете 
следните документи за получаване на месечна добавка за интеграция,  която  е предвидена в 
Закона за интеграция на хора с увреждания: 

• Молба декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция- 
предоставя се на място; 

• Копия на решение на НЕЛК/ДЕЛК/ТЕЛК; 
• Копие от социалната оценка; 
• Копие от акта за раждане за деца до 16 годишна възраст. 

За да можете да се възползвате от различните видове месечни добавки за социална 
интеграция, трябва да подготвите и представите и следните допълнителни документи: 

1. Служебна бележка за провеждане на курсове на детето, извън предвидените в учебната 
програма – бележката трябва да има изх.номер, печат, срок на курса /поне една 
година/, подпис . Тя Ви е необходима, за да може детето да се възползвате от месечна 
добавка за социална интеграция за обучение. Прилага се към молба-декларацията за 
отпускане на месечна добавка за социална интеграция;  

2. Удостоверение от личен лекар- за частично платени лекарства по НЗОК с фигуриращ 
номер на рецептурна книжка. Това удостоверение Ви е необходимо, за да се 
възползвате от месечната добавка за социална интеграция: за диетично хранене и 
лекарствени продукти. Прилага се към молба-декларацията за отпускане на месечна 
добавка за социална интеграция; 
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3. Копие на данни за банкова сметка – служителите на ДСП, предпочитат да им бъде 
ксерокопирана информацията за IBAN от банката, за да се предотвратят грешки и 
пропуски. Прилага се към молба –декларацията за отпускане на месечна добавка за 
социална интеграция;  

4. Направление за балнеолечение от личен лекар или лекар специалист, което изпраща 
детето за лечение в конкретен санаториум. Трябва да го подготвите, когато решите да 
се възползвате от месечната добавка за социалната интеграция, която предвижда  
балнеолечение и рехабилитационни услуги;  

5. Лична карта за справка – при всяко посещение на ДСП. 

Възможно е социалният работник да изиска от Вас и допълнителни документи. 

 

 
В рамките на 20 дни след подаване на нужните документи, социалният работник въз основа на 
социалната оценка изготвя предложение за отпускане  на добавка за социална интеграция, 
което се резолира от директора на ДСП.  

Въз основа на това предложение се издава заповед, с която Вие трябва да бъдете  запознати 
в срок от седем дни от нейното издаване, като  получите заповедта на място в ДСП от 
социалния работник или  Ви бъде изпратена по пощата. 

 
 
 
 
 
Видове месечни добавки за социална интеграция, отпускани въз основа 
на Закона за интеграция на хора с увреждания 

 

Всички деца с увреждания  имат право на месечна добавка за социална интеграция, 
независимо от степента на увреждането5. Тази добавка е регламентирана в Закона за 
интеграция на хора с увреждания и представлява парични средства, които се изплащат на 
родителя /настойника/ или законния представител на детето по банков път.  

Добавките за социална интеграция в Закона за хора с увреждания, от които можете да се 
възползвате са:  

За транспортни услуги - тази месечна добавка представлява 15 % от минималния гарантиран 
доход и към месец януари 2011 година е в размер на 9,75 лева. Изплаща се по банков път на 
родителя или настойика; 

За информационни и телекомуникационни услуги – изплаща се месечно на деца с 
увреждане 71 и над 71 %. Представлява  20 % от минамалния гарантиран доход и към месец 
януари 2011 година е в размер на 13 лева. 

За обучение – тази месечна добавка представлява 20 процента от минималния гарантиран 
доход и към месец януари 2011 година е в размер на 13 лева. Можете да се възползвате от 
тази помощ, за да покриете част от средствата за участие на детето в обучителни курсове или 
школи, които не се предвидени в учебната програма на детето и не са заложени в „системата 
на общообразователна подготовка”. Това са различните курсове, които се организират в 
детските градини, училища и читалища. За целта е необходимо да представите служебна 
балежка за срока на обучението. Тази бележка трябва да бъде с изходящ номер, печат и  

                                                        
5 Информация въз основа на разговори с представители на социалните служби, проведени в периода октомври 2010 – 
януари 2011 г. 



 21

подпис  На база на предоставените от Вас документи, всеки месец през периода на курса се 
изплаща предвидената в закона сума за обучение (в размер на  13 лева).  

 

 
Ако към момента на подаване на молба –декларацията за получаване на останалите видове 
помощи за социална интеграция, детето не посещава такива курсове, Вие не губите правото 
да получаване месечна добавка за обучение.  

Ако детето Ви започне такива курсове в период обхващаш срока на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, можете 
да се възползвате от тази добавка като подадете: 

o Нова молба декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция- в 
която посочвате само получаването на месечна добавка за обучение и се предоставя на 
място; 

o Служебна бележка за провеждане на курсове на детето, извън предвидените в учебната 
програма – бележката трябва да има изходящ номер, печат, срок на курса /поне една 
година/, подпис;. 

o Копие на социалната оценка; 
o Копие на данни за банкова сметка – служителите на ДСП предпочитат да им бъде 
ксерокопирана информацията за IBAN от банката, за да се предотвратят грешки и 
пропуски; 

o Лична карта за справка. 

. 

За балнеолечение и рехабилитационни услуги – тази добавка се ползва  веднъж годишно, 
след предписание на лекар специалист. Към месец януари 2011 година тя е в размер на 195 
лева. В случай, че детето с установено увреждане има право на придружител в експертното 
решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, то правилникът за интеграция на хора с увреждания дава 
възможност да бъдат покрити и част от разходите на придружителя в същия размер – 195 
лв. Така добавката става в двоен размар т.е. 390 лева.  

 

 
Тази добавка се изплаща след като посетите санаториума и представите 
разходооправдателен документ за извършеното балноолечение  в срок от един месец от 
крайната дата на баноолечението и рехабилитацията. 

Документи, които трябва да представите, за да се възползвате от тази добавка са : 

1. Направление за балноелечение от личен лекар или лекар специалист, с което изпраща 
детето за лечение в конкретен санаториум 

2. Копие на социлната оценка; 
3. Копие на данни за банкова сметка – служителите на ДСП предпочитат да им бъде 

ксерокопирана информацията за IBAN от банката, за да се предотвратят грешки и 
пропуски; 

4. Разходооправдателен документ, /фактура с касов бон/ в основанието трябва да пише 
„комплексна здравна услуга на името на детето с придружител името на родителя” или 
„храна нощувки и извършени процудери с името на детето и придружител - името на 
родителя”; 

5. Лична карта за справка. 
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За достъп на информация - тази месечната добава представлява 15 процента от 
минималния гарантиран доход и към месец януари 2011 година е в размер на 9,75 лева; 

 
 
За диетично хранене и лекарствени продукти - определя се като 15 на сто от гарантирания 
минимален доход и към месец януари 2011 година е в размер на 9,75 лева. 
 

 
 
За да се възползвате от тази добавка, е необходимо да представите удостоверение от личния 
лекар с фигуриращ номер на рецептурна книжка за изписаните лекарства по здравна каса.  

Ако към момента на подаване на молба –декларацията за получаване на останалите видове 
помощи за социална интеграция, детето не се лекува с лекарства изписвани от НЗОК, Вие не 
губите правото да получаване месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти  

В случай, че детето Ви започне такова лечение в период обхващаш срока на 
ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК,  Вие можете да се възползвате от тази добавка като подадете: 

1. Нова молба декларация, за отпускане на месечна добавка за социална интеграция- 
в която посочвате само получаването на месечна добавка за диетично хранене и 
лекарствени продукти и се предоставя на място от социалния работник; 

2. Копие на социалната оценка; 
3. Удостоверение от личен лекар- за частично платени лекарства по НЗОК с 

фигуриращ номер на рецептурната книжка; 
4. Копие на данни за банкова сметка – служителите на ДСП предпочитат да им бъде 

ксерокопирана информацията за IBAN от банката, за да се предотвратят грешки и 
пропуски; 

5. Лична карта за справка. 

 
 

 

Мерки за подкрепа, регламентирани в Закон за социално подпомагане 

 

 

Еднократна помощ за инцидентно възникнали здравни, образователни и други 
жизненоважни потребности 

 Тази помощ се отпуска веднъж годишно и се определя със заповед на директора на дирекция 
"Социално подпомагане”. Размерът й може да достигне петкратния размер на гарантирания 
минимален доход.  

Всеки един родител на дете с увреждане (включително бъбречно увреждане) може да 
кандидатства за тази помощ. Тази подкрепа може да бъде от съществено значение за родителя 
при задоволяването на жизненоважни потребности на детето с увреждане. Това са потребности 
свързани със здравословното състояние на децата, проблеми в предоперативния, оперативния 
и следоперативния период. За да се възползвате от тази възможност, е необходимо да 
подадете молба по образец и прилежащи документи в службите за социално подпомагане. 

Нашата информация, на базата на проведени разговори със служителите на ДСП, показва, че 
тази помощ не се отпуска поради липса на средства.  
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Еднократна помощ на деца, получили разрешение за лечение в чужбина  

Тази помощ се отпуска от Министерството на здравеопазването за покриване на разходите за 
лични нужди на лекуващите се в чужбина деца и на техните придружители. Помощта се отпуска 
въз основа на молба-декларация, подадена в Дирекция „Социално подпомагане”, преди 
началната дата на провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането на 
лекуваното дете в страната. 

 

Безплатно пътуване с железопътен транспорт/отиване и връщане/  

Тази помощ може да бъде ползвана два пъти годишно. От тази подкрепа могат де се 
възползват децата до 16 годишна възраст с установено увреждане, включително бъбречно, 
/при инвалидност 71 и над 71 процента/ и техните придружители, когато в решението на 
ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК е отразено правото за ползване на чужда помощ.  

За да се възползвате от тази възможност, е необходимо да подадете молба по образец и 
прилежащи документи в службите за социално подпомагане за издаване на удостоверение от 
ДСП. Това удостоверение се представя пред службите на БДЖ, за да се възползват лицата с 
увреждания и техните придружители от безплатно пътуване. Върху удостоверението се 
вписва всяко пътуване в мрежата на БДЖ.  
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Мерки за социална подкрепа, които предоставят  
общините 
 
Всяка една община взима решение 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. 

 

Социална подкрепа, която се предлага от Столична Община 

 

На територията на Столична община, социалните дейности се предлагат от Бюрата за 
социални услуги към районите. Информация за техните адреси и телефони можете да 
намерите на електронната страница на Столична община: http://www.sofia.bg 

За да се възползвате от социалните дейности на общината, трябва да подготвите следните 
документи: 

1. Заявление по образец - предоставя се от служител на БСУ; 
2. Ксерокопие и оригинал на актуално решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК;  
3. Ксерокопие и оригинал лична карта за справка ; 
4. Снимка на детето (паспортен формат) – 1 бр; 
5. Ксерокопие на Акт за раждане на детето до 14 години ; 

Общината има няколко програми за социална подкрепа на родителите на деца с установено 
увреждане (включително бъбречно увреждане) със степен на инвалидност - 50 и над 50 
процента. Следва краткто представяне на програмите. 

 

Абонаменти карти за преференциално пътуване с масовия градски транспорт от 
хора с намалена работоспособност  

Общината предоствя карти за преференциално пътуване  както на  деца със степен на 
увреждане 50 и над 50 процента, така и на техните придружители при условие, че в 
Експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК е посочено правото на чужда помощ. 

Горепосочените документи са подават в Бюрата за социални услуги по местоживеене. Понякога 
те са разположени в една и съща сграда със службите на Дирекции „Социално подпомагане”. В 
рамките на 30 работни дни от подаване на заявлението, то се разглежда от комисия, назначена 
със заповед на Кмета на Столична община.  

Тази карта дава възможност на двамата придружители на детето (които са посочени в 
заявлението за получаване на преференциална карта) да пътуват „безплатно” по всички 
градски линии и в метрото.Това на практика става, след като заплатите 8 лева в бюрата на 
градския транспорт, където срещу тази сума зареждат картата, която Ви е предоставена от 

http://www.sofia.bg
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„Бюрата за социални услуги”. Картата е активирана за период от един месец. След изтичането 
на този период картата се зарежда отново за следващия месец. 

 
 
Могат ли придружителите на детето с увреждане да ползват картата без да придружават 
физически детето с увреждане? 

Нашият опит показва, че служителите на бюрата за социални услуги и служителите на бюрата 
на Столична компания за градски транспорт си противоречат дали придружителите могат да 
ползват картата и без да придружават физически лицето с увреждане.  

В издадената карта за преференциално пътуване се поставя снимка на детето с увреждане, 
неговото име, като и имената  на придружителите. Услугата позволява детето с увреждане да 
има двама придружители, които само поотделно могат да се възползват от тази карта.Тази 
карта може да се използва от придружителя както когато пътува с детето, така и когато пътува 
без него.  

В случаите, когато пътувате без детето, трябва да носите и лична карта, с която при проверка 
от представители на органите на Столична компания за градски транспорт”  да докажете, че 
Вие сте придружителят посочен в картата за преференциално пътуване. В електронната 
страница на Община София е посочено:  
“Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По 
изключение, без правоимащия, с допълнително издадена карта на хартиен носител, задължително 
придружена от превозния документ на правоимащия, може да пътува само един от максимум двама 
придружители. На допълнителната карта се отбелязват личните данни на придружителите (трите 
имена, ЕГН и снимки).”6 
 

 

Карти за преференциално паркиране  

Тази социална подкрепа Ви дава възможност за паркиране на територията на Столична 
Община и паркингите общинска собственост. От тази помощ могат да се възползват 
родителите на деца със степен на увреждане 50 и над 50 процента и посочено право на чужда 
помощ в Експертното решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. Издадената карта трябва да бъде 
поставена на автомобила, превозващ детето.  

 
Програма „Асистенти за независим живот“ 

Програмата действа съгласно Наредба за предоставяне на асистент за независим живот7, 
приета с решение №747 на Столичния общински съвет, в която е упоменато : 
 
„Финансови средства за услугата „Асистент за независим живот" се осигуряват от бюджета на 
Столична община с решение на Столичен общински съвет. Услугата се предоставя до 
изчерпване на предварително определените за това средства, като ползвателите на услугата 
се определят на база на поредността на подадените за съответната година заявления.” 
 
                                                        

6 Линк: http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=87 

7 НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" - посл. изм. и доп. с 
Решение N746 по Протокол N53 от 03.12.2009 г. 

 

http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=87
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При проведен разговор с представител на програмата „Асистент за независим живот” бе 
обяснено, че програмта е целогодишна и дава възможност на близък човек до семейството или 
на един от родителите да получава възнаграждение за грижите, които полага за детето с 
увреждане. По тази програма могат да кандидатстват близки или родители на деца над 5 
години, с различна степен увреждане, с определена чужда помощ в решението на 
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.  
 
Родителите на дете с увреждане, което ще бъде потребител на тази услуга, трябва да подадат 
следните документи: 

1. Заявление по образец - подава се на място;  
2. Копие на актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛК (и оригинал за сверка);  
3. Копие на лична карта (и оригинал за сверка);  
4. Декларация, че не ползва друга сходна услуга;  
5. Индивидуална оценка на необходимия брой часове (Приложение №1 на Наредбата) – 

Социален доклад, изготвен от специалист от Бюрата за Социални услуги по 
местоживеене.  

Приемането на документите започва от месец декември на предходната година, от годината за 
която ще кандидаствате. Служителите на Програмата „Асистент на независим живот” към 
столична община съветват„ поне през месец ноември на предходната година, за която ще 
кандидатствате, да проверявате какви документи тряба да подготвите, в какви срокове, какви 
допълнителни изисквания и промени в документите има.  Това можете да направите и по 
телефона с представител от  Бюрата за социални услуги . Данни и телефони за контакт със 
служители в Бюрата за социални услуги на територията на Столична община можете да 
намерите на интернет страницата на Столична Община:  http://www.sofia.bg.  

 

 
Асистентът трябва всекидневно да изготвя справка - таблица за часовете, които прекарва с 
детето и начина на тяхното провеждане. 
 

Документите, които трябва да подготви асистентът са посочени на интернет страницата на 
Столична община, раздел Проекти и програми и са:  

• Заявление до кмета на Столична община по образец;  
• Автобиография;  
• Копие на лична карта (и оригинал за сверка);  
• Свидетелство за съдимост;  
• Удостоверение за месторабота;  
• Споразумение по образец.  

Самата процедура по отпускане на тази помощ изисква служителите на Бюрата за социални 
услуги да изготвят социална оценка за потребностите на детето с увреждане. Въз основа на 
нея и на подадените от Вас документи, комисия, назначена от Кмета на Столична община в 
рамките на един месец, разглежда молбите и взима решение. В случаите, когато се решава, че 
детето има право на асистент, комисията определя броя на часовете, през които ще се грижи 
асистентът и неговото възнаграждение. 

Повече подробности можете да получите както на посочената електронна страница, така и на 
следните телефони: 

Тел. 8035 914 - Стаматка Петрова 
Тел: 8035 901 - екип "АНЖ" 

 

http://www.sofia.bg
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Справочна информация за социалните дейности на други големи общини 
в страната 

 
Община Варна 

На територията на Община Варна може да потърсите подкрепа, като се обърнете към сектор „ 
Хора с увреждания и социални услуги” на тел. 052/659175.  

Нашите разговори с представител на този отдел, проведени през месец октомври 2010 година, 
не дадоха допълнителни данни за инициативите на общината. Според служителите „към 
момента няма активни социални дейности”, от които да се възползват родителите на деца с 
бъбречни увреждания.  

Единственото, което ни бе предложено бе „родителите да се объръщат към фирма „Вижън” на 
тел.052/646016 за участие в програмата „Социален асистент” „. 

 

Община Пловдив 

Ако живеете на територията на Община Пловдив, можете да се обърнете към отдел „ Социални 
дейности и услуги „ на тел. 032/656883, 032/656-885 и 032/656-886. Това е отделът, който ще Ви 
даде информация за социалните дейности, предлагани от общината. 

 

Община Бургас 

Информация за осъществяваните социални дейности в Община Бургас можете да видите на 
интернет страницата на Общината: http://www.burgas.bg, в раздел Социални дейности и 
трудова заетост.  
Телефон на отдел "Социални дейности и трудова заетост": 056 841149; 056 056 907413 -  Мая 
Казанджиева Директор 
 

Община Русе 

Информация за предлаганите форми за социална подкрепа в Община Русе можете да видите 
на интернет страницата на Общината: http://www.ruse-bg.eu.  

Телефон на отдел  „Социални дейности” : 506 794. 

 

http://www.burgas.bg
http://www.ruse-bg.eu
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Сисък на използваните източници на информация 

Нормативни документи  

Закон за семейните помощи за деца  в сила от 01.04.2002 г.Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., изм. ДВ. 
бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.105 
от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 
2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., 
изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. 
бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г.Правилник за прилагане на Закон за семейните помощи. 
приет с ПМС № 139 от 05.07.2002 г.Обн. ДВ. бр.67 от 12 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., попр. ДВ. 
бр.97 от 2 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.34 
от 8 Май 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. 
ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г. 
 
Закон за социално подпомагане отразена деноминацията от 05.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.56 от 19 Май 
1998г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. 
бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 
2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г. 
 
Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане в сила от 01.11.1998 г.Приет с ПМС № 
243 от 05.11.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.38 от 23 
Април 1999г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., доп. ДВ. бр.112 от 23 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г., 
изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., попр. ДВ. бр.100 от 8 Декември 2000г., изм. ДВ. 
бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., доп. ДВ. бр.46 от 7 Май 
2002г., изм. ДВ. бр.81 от 23 Август 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. 
ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. 
бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 4 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 7 
Април 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. 
бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г. 
 

Закон за интеграция на хората с увреждания в сила от 01.01.2005 г.Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 
2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. 
ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. 
бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 
2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.97 от 1 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., 
изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. 
бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 
Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г. 

Правилник за прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания В сила от 01.01.2005 г. 
Приет с ПМС № 343 от 17.12.2004 г. 
Обн. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. 
бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 
Януари 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 
2007г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., 
изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г. 

Наредбата за медицинските експертизи приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г , обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 
г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 26 АПРИЛ 2010 Г.за приемане на Правилник за устройството и 
организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните 
картотеки на медицинските експертизи Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г. 

Електронни страници на следните институции: 

Министерство на здравеопазването:- http://www.mh.government.bg 
Агенция за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg 
Министерство на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg 
Столична община: http://www.sofia.bg/ 

Община Варна: http://www.varna.bg 
Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg 

http://www.mh.government.bg
http://www.asp.government.bg
http://www.mlsp.government.bg
http://www.sofia.bg/
http://www.varna.bg
http://www.plovdiv.bg
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Община Бургас: http://www.burgas.bg 
Община Русе: http://www.ruse-bg.eu. 
РЦЗ – София: http://www.rczsofia.org  
РЦЗ – Варна: http://www.rcz-varna.com 
РЦЗ – Бургас: www.rcz-bourgas.com 
РЦЗ-Стара Загора: http://www.rcz-starazagora.org 
РЦЗ Пазарджик: http://www.rcz-pz.com 

 

Други източници на информация: 

http://www.lex.bg 

 

http://www.burgas.bg
http://www.ruse-bg.eu
http://www.rczsofia.org
http://www.rcz-varna.com
http://www.rcz-bourgas.com
http://www.rcz-starazagora.org
http://www.rcz-pz.com
http://www.lex.bg

