
ЗАКОН ЗА 

ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ



Закон за хората с увреждания

• Законът е обнародван в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в 

сила от 1.01.2019 г.

• Урежда обществените отношения, свързани с 

упражняване на правата на хората с увреждания в 

Република България

• Основни принципи:

 Равнопоставеност и недискриминация

 Социално приобщаване и пълноценно и ефективно 

участие на хората с увреждания и техните семейства 

в обществения живот

 Личен избор и независимост на хората с увреждания 

и техните семейства

 Достъпност



Индивидуална оценка на 

потребностите

 Оценката е комплексна и се извършва от специализиран отдел в 

ДСП по настоящ адрес

 Въз основа на подадено заявление-декларация, формуляр за 

самооценка и медицински документи или ЕР на ТЕЛК

 Изготвя се до края на месеца, следващ месеца на подаване на 

документите

 Има три компонента – информация за човека с увреждане, 

констатации за функционалните му дефицити и заключения

 Въз основа на заключенията, директорът на ДСП издава заповеди 

за отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи, 

както и направления за ползване на лична помощ, социални услуги 

или други подкрепящи мерки



Финансова подкрепа по Закона за 

хората с увреждания

От 1 януари 2019 г. хората с трайни увреждания над 18 

години имат право на нов вид месечна финансова 

подкрепа.

Размерът на месечната финансовата подкрепа зависи 

от степента на увреждане и се определя спрямо 

линията на бедност в България, която за 2019 г. е 348 

лв. 

Линията на бедност се актуализира ежегодно, поради 

което всяка година ще се увеличава и размерът на 

месечната финансова подкрепа. 



Размер на месечната финансова 

подкрепа за 2019 г.

 от 50 до 70,99% - 7% от линията на бедност (24,36 

лв.)

 от 71 до 90% - 15% от линията на бедност (52,20 

лв.)

 над 90% - 25% от линията на бедност (87 лв.)

 над 90% с определено право на чужда помощ, които 

получават пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване или поради трудова злополука или 

професионална болест - 30% от линията на бедност 

(104,40 лв.)

 над 90% с определено право на чужда помощ, които 

получават социална пенсия за инвалидност - 57% от 

линията на бедност (198,36 лв.)



Целеви помощи

 За осигуряване на ПСПСМИ

 За покупка на лично МПС

 За приспособяване на жилище

 За балнеолечение и/или рехабилитационни услуги

 За наем на общинско жилище



Целева помощ за ПСПСМИ

Отпуска се въз основа на документ на органите на 

медицинската експертиза и на заключенията в 

оценката на потребностите.

Реализира се при производител или търговец, вписан 

в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по 

изработване, предоставяне и ремонт на ПСПСМИ, 

воден от АХУ



Целева помощ за покупка на лично 

моторно превозно средство

Условия за отпускане:

 Затруднения в придвижването

 Над 90% ТНР/ВСУ

 Работещи или учащи

 Средномесечният доход на член от семейството за 

последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията 

на бедност

 Отпуска се въз основа на заключенията в оценката на 

потребностите.

 До четирикратния размер от линията на бедност (1 392 

лв.).

 След 5 години може да се ползва повторно



Целева помощ за преустройство на 

жилище

Условия за отпускане:

 Придвижване с инвалидна количка

 Над 90% ТНР/ВСУ и децата с определени ВСУ

 Средномесечният доход на член от семейството за 

последните 12 месеца е равен или по-нисък от 

линията на бедност

 Отпуска се въз основа на заключенията в оценката 

на потребностите.

 До двукратния размер на линията на бедност (696 

лв.)

 След 10 години може да се ползва повторно



Целева помощ за балнеолечение и/или 

рехабилитационни услуги

Условия за отпускане:

 над 90% , децата с определени ВСУ и военноинвалидите

 Отпуска се въз основа на заключенията в оценката на 

потребностите

 Лицата с определено право на чужда помощ може да ползват  

помощта за покриване на разходите и на един придружител

 До 80 на линията на бедност (278,40 лв.), но не повече от 

действителния разход

 Изплаща се след представяне на разходооправдателни документи

 При извършено балнеолечение в обекти и дружества, в които 

едноличен собственик на капитала е НОИ или МЗ, както и в СБР, 

помощта се изплаща на съответния обект след представен 

разходооправдателен документ



Целева помощ за наем на 

общинско жилище

Условия за отпускане:

 Самотно живеещо лице с увреждане или самотни 

родители с дете с увреждане

 Договорът за наем да е сключен с тях, а ако са 

поставени под пълно запрещение – с техните законни 

представители

 Отпуска се въз основа на заключенията в оценката на 

потребностите.

 В размер на нормативно определениа наем по реда на 

Закона за общинската собственост

 Превежда се от ДСП на съответната община след 

представяне на разходооправдателни документи


