
І. В ДВ, бр. 1 от 5.І. 2007 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

В сила от 05.01.2007 г. 
В чл. 11, който касае подаването на молбата за социална оценка от лицето с увреждане,  
изготвянето на социалния доклад от социалния работник думата молба се заменя с 
“молба-декларация”. 
Има и промяна в Приложение 1 (Молбата-декларация за извършване на социална 
оценка). В нея лицето с увреждане трябва да декларира дали ползва преференции 
на друго правно основание за: транспортни услуги; информационни и 
телекомунакационни услуги и балнеолечение и рехабилитационни услуги – 
веднъж в годината. 

В чл. 13 вече се определя срок за изготвяне и подписване на социалната оценка 
от членовете на комисията, досега такъв не беше предвиден. Социалната оценка трябва 
да бъде изготвена в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването на молба-
декларацията, с която се иска отпускане на интеграционната добавка. 

В чл. 24 ал. 1 се определя , че водещи при ползване правото на месечна добавка 
за социална интеграция са индивидуалните потребности на лицето с трайни 
увреждания, съобразно вида на увреждането, степента на намалената работоспособност 
или намалена възможност за социална интеграция. 

В Приложение № 7 за условията за отпускане на помощни средства, 
приспособления и съоръжения за хора с увреждания има изменения и допълнения, 
които премахват ограниченията, които са затруднявали получаването им, уеднаквяват 
се експлоатационните срокове за всички видове слухопротезиране при деца, учащи и 
студенти, намаляват се експлоатационните срокове за други помощни средства. 

По важните промени в Приложение 7: 
1. В пореден № 3 (ортопедични обувки и приспособления за корекция) колона 

6 думите "По указания на Министерството на здравеопазването и Министерството на 
труда и социалната политика" се заличават. 

2. В пореден № 4: (Принадлежности за използване на протези) 
а) в колона 6 думите "По указания на Министерството на здравеопазването и 

Министерството на труда и социалната политика" се заличават;  
б) в колона 6, буква "е" (един чифт обувки за протези) се добавя "Нуждаещите 

се лица да имат право на обувки за протеза или ортопедични обувки, но не и на 
двата вида едновременно". 

В ДВ, бр. 4 от 16.I.2007 г. е публикувана Наредба за условията и реда за 
предоставяна на месечна добавка за диетично и хранене и лекарствени 
продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто нам. 
работоспособност и на деца с намалена възможност за социална 
адаптация. Тя е в сила от 01.01.2007 г. Издадена е от Министерството 
на здравеопазването и Министерството на труда и социалната 
политика въз основа на чл. 42ж от ЗИХУ 
В Чл. 5. се определят условията, на които трябва да отговаря лицето с 
увреждане за получаване на тази добавка: 



1. да е с трайно увреждане, признато по установения ред в Наредбата за 
медицинската експертиза на работоспособността (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 
г.; изм., бр. 89 и 96 от 2005 г.): 

а) от 71 и над 71 на сто намалена работоспособност;  
б) дете с намалена възможност за социална адаптация;  
2. да е с хронично заболяване, за което лицето има издадена "рецептурна книжка на 

хронично болния" и Националната здравноосигурителна каса частично заплаща цената 
на лекарствения продукт; 

3. да не е настанено на пълна държавна или общинска издръжка в лечебно 
заведение, както и в специализирана институция; 

4. да е здравно осигурено по реда на чл. 33 от Закона за здравното осигуряване. 
Добавката се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена съгласно 

приложение № 4 към чл. 32, ал. 2 от ППЗИХУ . 
 Към молба-декларацията се прилагат и следните документи:  

1. социална оценка (копие); 
2. експертно решение на ТЕЛК  
3. удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ) по образец 

(издадено в два екземпляра - единия за ОПЛ). 
По смисъла на тази наредба са дадени определения на:  
1. "Диетично хранене" е специален режим на хранене, препоръчан от лекуващия 

лекар и съобразен със заболяванията на лицето, който допринася за поддържане на 
здравословното състояние и подобряване качеството му на живот. 

2. "Лекарствен продукт" е вещество или комбинация от вещества по смисъла на чл. 
3 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. 

 


