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Постановление № 125 от 10 май 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на

хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 10 МАЙ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с

Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081
на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на

Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.
и бр. 29 и 41 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването

й. В  случаите, когато помощта е отпусната,  заедно със заповедта се предоставя и екземпляр  на приемо-предавателния протокол  по
образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3.“

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща

най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 2. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1)  Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за

ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане.
(2) Лицата с трайни увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2.
(3) Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано

заболяване или  претърпяна злополука в  чужбина,  както и  лицата,  получили  от Министерството на здравеопазването разрешение за
лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2.

(4)  Паричната компенсация по ал. 3  се предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно
средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран превод на български език.“

§ 3. Създават се чл. 43а и 43б:
„Чл.  43а. (1)  Лицето с увреждане, негов законен представител  или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия,

помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец,
вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2)  При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение търговецът издава
фактура на името на правоимащото лице, която се подписва от него, от неговия законен представител или от упълномощено от него лице.

(3)  Към фактурата по ал. 2  на правоимащите лица се предоставя фискална касова бележка, гаранционна карта за медицинското
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изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14.
(4) В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице

представя в съответната дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка за справка и прилага копие от двата
документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието.

(5)  Срокът  по  ал.  4  не  се  прилага  при  закупуване  на медицински  изделия,  помощни  средства,  приспособления  и  съоръжения,
изработени по индивидуална поръчка.

(6) При закупуване или извършване на ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер
под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до отпуснатата целева помощ.

Чл. 43б. Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта.“
§ 4. В чл. 44, т. 1 след думите „издадената заповед“ се поставя запетая и се добавя „копие от фактурата, касовата бележка“, а думите

„предавателно-приемателен протокол“ се заменят с „приемо-предавателен протокол“.
§ 5. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „предавателно-приемателни протоколи“ се заменят с „приемо-предавателни протоколи“.
§ 6. Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 и 7 се изменя така:

„Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения
От ......................................................................................................................., ЕГН ............................................,
                                          (име, презиме, фамилия)

адрес: гр. (с.) ....................................................................................., община ........................................................,
ул. (ж.к.) ................................................................................... № .........., бл. ........, вх. ........, ет. ........, ап. ........,
притежаващ документ за самоличност: ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(№, издаден на, от и др.)

Моля да ми бъде отпусната целева помощ за ......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Определен ми е процент намалена работоспособност със срок до ...............................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Осигурен/а съм/не съм осигурен/а за следните осигурителни случаи:
– общо заболяване и майчинство;
– трудова злополука и професионална болест.
* Отбележете със заграждане или подчертаване вярното.

2. В срок до 30 дни от получаване на помощта се задължавам аз, законният ми представител или упълномощено от мен лице да представим в съответната дирекция
„Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка за справка с  приложено копие от двата документа заедно с  приемо-предавателния протокол за
получаване на изделието.
3.  При  прекратяване ползването  на отпуснатото  ми  медицинско  изделие и/или  помощно  средство,  приспособление и  съоръжение аз или  моите наследници  се
задължаваме да уведомим дирекция „Социално подпомагане“.
Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази молба-декларация нося наказателна и гражданска отговорност и че недобросъвестно получените целеви
помощи за покупка и ремонт  на медицински  изделия и/или  помощни средства,  приспособления и  съоръжения подлежат  на връщане с  лихвата,  определена за
държавните вземания.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Акт за раждане за деца до 16-годишна възраст (копие).
3. Медицински протокол.
4. Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК (НЕЛК) (копия).
5. Документ, удостоверяващ осигурителен статус.

Дата: ...................                                                                Декларатор: ................
                                                                                                                 (..................................)
Попълва се от служителите на дирекция „Социално подпомагане“.
Данните са сверени с документа за самоличност и с останалите приложени документи.
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Лицето има право на: ............................................
На основание ............................................................. от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания.

Дата: ...........                                                      Социален работник: ..................
(име, фамилия)....................“

§ 7. Създава се приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3:

„Приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към фактура № ........./.............. г.

(посочва се номерът на фактурата, издадена за съответното медицинско изделие, помощно средство, приспособление или

съоръжение)

 Днес, ........................ г., се състави следният приемо-предавателен протокол между

.....................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................,

(трите имена на правоимащото лице)

ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от

....................................................., с адрес: гр. ............................................................., кв./ж.к. .....................................

бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ........, тел.: ....................,

или чрез упълномощено лице .......................................................................................................................................,

(трите имена на упълномощеното лице)

ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от

....................................................................., с адрес: гр. ..................................., кв./ж.к. ...........................................,

бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ......., тел.: .....................,

и

...................................................................................................................................................................................,

(трите имена на лицето, предало/ремонтирало стоката)

представител на ................................................................................................................................................................

(изписва се наименованието на търговеца)

за следните получени/ремонтирани медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения:

№ Наименование на медицинско изделие,
помощно средство, приспособление и

съоръжение

Марка/модел Сериен № Артикулен № Брой

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

Приел: ................... Предал: .............................

 (подпис)  (подпис и печат) “

 

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2011 г.

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

5790
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