
Асоциация на Шофьорите Инвалиди 
СТАНОВИЩЕ НА Д-Р ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА 

Медико-техническа лаборатория Център за протезиране ООД 
 
Предлагам чл. 75 и чл. 76 (целеви помощи за моторно превозно средство и за 

преустройство на жилище) да отпаднат.  
От самото създаване на Закона за за защита, рехабилитация и социална интеграция 

на инвалидите през 1995 г. тези текстове са неработещи. Въпреки направените през 2010, 
2011 и 2012 г. анализи, констатации и препоръки от Съвета за Административна Реформа 
на Министерския Съвет , тези текстове не са коригирани и продължават да бъдат цели 23 
години пример за законодателство, което си остава само на хартия, без практическо 
приложение. (вж. по-долу1.) 

Критериите за отпускане на тези целеви помощи са абсурдни и неизпълними. (вж. 
по-долу2.) 
Няма как човек хем да работи, хем изискуемият доход (243 лв.) да е по-нисък от 
минималната работна заплата. И ако все пак с този доход успее да си купи кола, няма как 
да сипва бензин и да я кара.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
(2010‐2011 г.) 
Мярка 242 

Предвид твърде малкия брой лица, които са ползвали услугата, да се прецени 
възможността за намаляване на изискванията и разширяване на достъпа до услугата от 
целевата група 

Приемане на молби‐декларации за отпускане на еднократна целева помощ в 
размер до 600 лв. за преустройство на жилище на хора с трайни увреждания 

30.06.2011 г. МТСП 
Мярка 243 

Фактът, че услугата е предоставена 

 Приемане на молби‐декларации за отпускане на еднократна целева помощ на 
лица с трайни увреждания за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно 
средство в размер 1200 лв. 

само 4 пъти през годината

30.06.2011 г. МТСП 

, може да означава, че 
или няма интерес към услугата и че тя не е достатъчно популяризирана, или че критериите 
за предоставянето й са прекалено завишени и много малко лица отговарят на изискванията. 
Предлага се да прецизират изискванията по отношение на лицата, които имат право да 
кандидатстват. 

 
ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ  
НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Август 2010 – Февруари 2012 г. 
Мярка 242
в размер до 600 лв. за 

: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ  
преустройство на жилище

Услугата е представена 
 на хора с трайни увреждания 

само 15 пъти за 2010 г. и 9 пъти за 2011 г.
услугата е крайно ограничен и министерството следва на намери резерви в бюджета си  

 Достъпът до 

или чрез средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да 
разшири и осигури достъп до услугата на по-широк кръг лица. 



Мярка 243
на лица с трайни увреждания за 

: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ  
покупка и/или приспособяване на лично моторно 

превозно средство
Услугата е представена 

 в размер 1200 лв. 
само 2 пъти за 2010 г. и 3 пъти за 2011 г.

е крайно ограничен и министерството следва на намери резерви в бюджета си или чрез 
 Достъпът до услугата 

средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да разшири и 
осигури достъп до услугата на по-широк кръг лица. 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=618 
 
2. 

ПРОЕКТ ЗХУ 
Чл. 75.

(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и 
на следните допълнителни условия: 

 (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат 
право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно 
средство до четирикратния размер от линията на бедност, ако средномесечният доход на 
член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от 70 % от линията на 
бедност. 

1. да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане; 

2. да са работещи или обучаващи се. 
(3) Помощта по ал. 1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен 

срок от предишното й получаване, при установена потребност от това. 
Чл. 76.

 

 Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на 
увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева 
помощ до двукратния размер от линията на бедност за преустройство на жилище, ако 
средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-
нисък от линията на бедност.  

 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=618�

