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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

ПРОТОКОЛ 

№1/17 декември 2020 г. 

от заседание на Областен съвет по правата на хората с увреждания в област 

Търговище /ОСПХУ/ 

 

На 17 декември 2020 г., се проведе онлайн заседание на Областния съвет по 

правата на хората с увреждания в област Търговище, създаден със Заповеди 

№409/15.10.2019 г. и №466/13.11.2019 г. на областния управител. На заседанието 

присъстваха: г-н Панайот Димитров – зам. Областен управител; секретаря на ОСПХУ -  

г-жа Константина Моллова – гл. експерт в ОА и членовете на ОСПХУ: г-жа Тодорка 

Танева – гл. секретар на ОА Търговище; г-н Георги Георгиев – директор АКРРДС в ОА 

Търговище; г-жа Виктория Габровска - ст. юрисконсулт в отдел НПО на община 

Търговище; г-жа Айген Раимова - гл. експерт в община Омуртаг; г-жа Айлен Ибрямова- 

ст. специалист в Община Опака; г-жа Кремена Бужева - гл. експерт в ДБТ Попово; г-н 

Евгени Ефтимов – ст. специалист в ДБТ Омуртаг; г-жа Галина Градинарова- директор на 

ДИТ - Търговище; г-жа Веляна Павлова - гл. експерт в РДСП - Търговище; г-жа Анелия 

Александрова - началник отдел в ДСП Търговище; г-жа Мирослава Кънева - н. отдел в 

ДСП Попово; г-жа Красимира Димитрова- н. отдел ДСП Омуртаг; г-жа Ивелина Христова 

- РЗИ Търговище; г-н Васил Николов - Председател на СРС на КТ Подкрепа Търговище; 

г-н Николай Дяков - РС на КНСБ Търговище; г-жа Оля Иванова – ТПП Търговище; г-жа 

Ваня Караиванова- председател на РО на СИБ Търговище; г-н Димитър Ников – рег. 

представител на АХУ и г-жа Полина Тодорова- директор на СУУУС „Св.Иван Рилски“- 

Търговище. На заседанието присъства и г-жа Гергана Георгиева – директор на РДСП гр. 

Търговище. 

Г-н Димитров откри заседанието и предложи на вниманието на членовете на 

ОСПХУ следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Актуална информация за Закона за хората с увреждания 

2. Изменения в Закона за личната помощ. 

3. Информация относно Закона за социалните услуги и Правилника за 

прилагането му. 

4. Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 

Кампания 2021 г.  
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5. Разни.      

 

Г-н Димитров даде думата на г-жа Анелия Александрова – началник на отдел 

„Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално 

подпомагане“ - гр. Търговище и член на Съвета да представи информация по т. 1, т. 2 и 

т. 3 от дневния ред: 

1. Актуална информация за Закона за хората с увреждания. 

На 02.12.2020 г. Народното събрание на Република България прие изменения и 

допълнения в Закона за хората с увреждания, публикувани в ДВ №105 от 11.12.2020 г. 

Основната част от тях са свързани с предоставянето на помощните средства, 

приспособления, съоръжения и  медицинските изделия /ПСПСМИ/, които влизат в сила 

от 01.01.2022 г. Финансирането и предоставянето им ще се осъществява от НЗОК въз 

основа на механизъм и стандарти, определени с Наредби и промени в ППЗХУ. 

Изпълнителната агенция по лекарствата води и поддържа регистър на лицата, 

осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на ПСПСМИ. Тя поема дейностите, 

осъществявани досега от Агенцията за хората с увреждания. 

Предвижда се до 31.12.2021 г. ще бъдат издадени всички подзаконови 

нормативни актове и промените в действащите такива. Поетапно в същият срок ще се 

предава нужната информация между отделните администрации.   

Променен е размера на линията на бедност за 2021 г. на 369 лв. / за 2020 г. – 

363 лв. /, поради което се променят размерите на Месечната финансова подкрепа и на 

целевите помощи. /Приложение 1/ 

2. Изменения в Закона за личната помощ. 

От 01 януари 2021 г., съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗЛП, ползвател на лична помощ е:  

1.Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен 

на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно 

намалена работоспособност без определена чужда помощ. 

Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЛП, броят на часовете за лична помощ се определя в 

Направлението по чл. 25, ал. 2 от ЗХУ, съгласно Методиката за извършване на 

индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хора с увреждания, въз основа 

на четири степени на зависимост от интензивна подкрепа, както следва: 

- за първа степен на зависимост – до 15 часа месечно право на лична помощ; 

- за втора степен на зависимост – до 42 часа месечно право на лична помощ; 

- за трета степен на зависимост – до 84 часа месечно право на лична помощ; 

- за четвърта степен на зависимост – до 168 часа месечно право на лична помощ. 

Съгласно чл. 31, от ЗЛП, средствата, предназначени за заплащане на отработен 

час по механизма лична помощ, включват: 
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1. коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, 

установена за страната за съответната година; 

2. допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален 

опит, и 

3. социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на 

работодателя. 

В преходните и заключителни разпоредби е вписано, че до 31.12.2021 г. по чл. 

31, т. 1 се прилага коефициент 1,2.  

За 2020 г. – 4,39 лв., а за 2021 г. – 4,70 лв. /Приложение 1/ 

3. Информация относно Закона за социалните услуги и Правилника за 

прилагането му. 

На 01.07.2020 г. влезе в сила Закона за социалните услуги. 

От 17.11.2020 г. в сила е и Правилника за прилагане на Закона за социалните 

услуги. 

Създадена е Агенция за качеството на социалните услуги – изпълнителна 

агенция към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и 

мониторинг на предоставянето на социалните услуги. 

Общинските съвети определят общинската политика в съответствие с 

установените потребности и приоритети на държавната политика. Кметовете провеждат 

общинската политика, в съответствие с решенията на общинският съвет. Във всяка 

община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги.   

Областният управител подпомага: Координацията и сътрудничеството между 

общините и взаимодействието между общините и териториалните звена на държавни 

органи. 

В зависимост от основните групи дейности, видовете социални услуги са: 1/ 

Информиране и консултиране; 2/ Застъпничество и посредничество; 3/ Общностна 

работа; 4/ Терапия и рехабилитация; 5/ Обучение за добиване на умения; 6/ Подкрепа 

за придобиване на трудови умения; 7/ Дневна грижа; 8/ Резидентна грижа; 9/ 

Осигуряване на подслон и 10/ Асистентска подкрепа. 

Продължителността на ползването на социалните услуги може да е: 

Краткосрочно – до 6 месеца; Средносрочно – до 1 година и Дългосрочно – до 3 години. 

Социалните услуги ще се предоставят на национално, областно и общинско ниво. 

Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез 

Националната карта на социалните услуги, която се приема от МС по предложение на 

министъра на МТСП. 

Картата следва да бъде приета до 31.12.2021 г. 

В срок до 31.12.2021 г. насочването за ползване на социални услуги, които се 

финансират от Държавният бюджет се извършва само от ДСП, с изключение на 
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социалната услуга Асистентска подкрепа, за ползването на която насочването се 

извършва от общините. 

В Решение № 790 от 30.10.2020 г. на Министерски съвет е определен стандарт 

за финансиране, като делегирана от държавата дейност, на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ в размер на 3985 лв.  

Осигурено е бюджетно финансиране за услугата от 2021 г. с натурални 

показатели за общините в област Търговище, както следва: 

Община Антоново – 31 за 123 535 лв. 

Община Омуртаг – 61 за 243 085 лв. 

Община Опака - 14 за 55 790 лв. 

Община Попово – 72 за 286 920 лв. 

Община Търговище – 139 за 553 915 лв. 

Общо за област Търговище – 317 за 1 263 245 лв. 

Кметовете на общините ще отговарят за управлението и предоставянето на 

услугата. Следва да се предприемат действия за създаването й, като делегирана от 

държавата дейност, по реда на ЗСУ и ППЗСУ. Предстои да постъпят допълнителни 

указания. /Приложение 1/ 

Т. 4 от дневния ред Национална програма за достъпна жилищна среда и 

лична мобилност Кампания 2021 г. представи г-жа Веляна Павлова - гл. експерт в 

РДСП – Търговище. 

Тя разясни, че Програмата се прилага на територията на всички общини в 

Република България. Осъществява се на проектен принцип. Реализира се ежегодно със 

средства от държавния бюджет в рамките на одобрените бюджетни средства за 

съответната година. 

Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи 

жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване 

на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните 

им потребности.  

Кампанията за 2021 г. е определена в периода от 25.11.2020 г. до 05.05.2021 г. 

Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е до 05.05.2021 г. 

включително, на хартиен и електронен носител, на място от понеделник до петък 9,00 – 

17,30 часа, по куриер или по пощата на адрес гр.София, пощенски код 1051, 

ул.»Триадица № 2 – Център за информация и услуги на МТСП. 

Програмата се реализира в два компонента: 

Компонент 1 "Достъпна жилищна среда" - за финансиране изпълнението на 

инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни 

сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по 

нестопански начин;  
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 Компонент 2 "Лична мобилност" - за приспособяване на лично моторно превозно 

средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно 

увреждане. 

Препоръчително е събирането на документи за кандидатстване да става, след 

като всеки кандидат, по негово искане е получил Писмо за подкрепа от съответната 

ДСП. /Приложение 1/ 

 

Г-н Димитров даде думата за коментари, но такива не бяха направени, благодари 

на г-жа Александрова и г-жа Павлова за представената информация, както и на 

членовете за участието им в Съвета и поради изчерпване на дневния ред заседанието 

беше закрито. 

 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ: /п/ 

Зам. Областен управител на област Търговище  

 

Константина Моллова: /п/ 

гл. експерт в ОА Търговище 

и секретар на ОСПХУ 


