I. В ДВ бр. 17 от 23.02.2007 г. е публикувана Наредба № 1 от
13.02.2007 г. на НОИ за ползване и изплащане на парични
помощи за профилактика и рехабилитация. С наредбата се
регламентират условията за ползване и изплащане на парични
помощи за профилактика и рехабилитация от средствата по
фондовете на НОИ. Право на парични помощи за профилактика и
рехабилитация имат следните лица:
-осигурените за всички осигурени социални рискове;
-осигурените за всички осигурени социални рискове без трудова
злополука и професионална болест и безработица;
-осигурените за всички осигурени социални рискове без
безработица;
- осигурените за инвалидност, старост и смърт, и за трудова
злополука и професионална болест само в случаите на трудова
злополука и професионална болест.
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профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или
дължими осигурителни вноски за период от 6 последователни
календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда
профилактиката и рехабилитацията. Последното изискване не се
отнася за лицата с увреждания, резултат от претърпяна трудова
злополука или професионална болест.
Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация
имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако
не са навършили пенсионна възраст (чл. 68 ал. 1-3 от КСО), не
са осигурени и срокът на инвалидността в експертното
решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл.
Паричната помощ за профилактика и рехабилитация се
предоставя еднократно в една календарна година и за всяко
правоимащо лице включва:
- средствата за не повече от 5 основни диагнози и
терапевтичните процедури дневно;
- средствата за нощувки;

- частична парична помощ за хранене.
Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е от
10 до 15 дни.
Паричните помощи се ползват чрез съответен изпълнител на
дейността по профилактика и рехабилитация (лечебно
заведение, санаториум, профилакториум...), с който НОИ е
сключил съответен договор.
Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация
се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта
и се отразява в медицинското направление, издадено по образец.
То се издава 30 календарни дни преди датата на постъпване при
съответния изпълнител при който се правят резервации от
нуждаещото се лице по ред, определен с договор между НОИ и
изпълнителя.
Правоимащите лица в срок до 10 работни дни преди датата на
постъпване при изпълнителя, представят в териториалното
поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес следните
документи:
1.медицинско направление;
2.документ за самоличност;
3.лична амбулаторна карта и/или медицинска документация,
съпътстваща медицинското направление;
4. документ по образец, удостоверяващ осигурителните права
на лицето.
Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на
сто представят и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), както и
декларация по образец, че не са осигурени.
Лицата, претърпели трудова злополука, представят и
разпореждането за приемане на злополуката за трудова, а
лицата с професионално заболяване представят и експертното
решение за признаване на професионална болест.
Лицата с противопоказания не се приемат от съответните
изпълнители.

При напускане на заведението от лицето, в медицинското
направление задължително с отразяват резултатите от лечението,
заключенията и препоръките на лекарите във връзка с проведената
профилактика и рехабилитация.
Изпълнителите на дейностите издават фактура на името на
лицето в 2 екземпляра, в която се вписва фондът, от който се
разходват средствата на държавно обществено осигуряване и
размерът на разходваните суми.
Средствата за направените разходи за диагностични и
терапевтични процедури, нощувки и хранене се изплащат от
съответното поделение на НОИ, издало удостоверенията, до 20
дни след получаване на съответните документи.
В Наредбата са разписани условията и редът за провеждане на
процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика
и рехабилитация. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването й в ДВ - 23.02.2007 г.

