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ОТНОСНО: допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за

преодоляване на последиците (ЗМДВИОПРНСПП) 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ, 

          

В Държавен вестник, брой 53 от 08 юли 2022 г. е обнародван Закон за допълнение

на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с

решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците,

приет от 47-то НС (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 14 и 32 от 2022 г.). 

С разпоредбата на § 20а, ал. 1 в Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) на

ЗМДВИОПРНСПП е предвидено, че експертните решения (ЕР) за трайно намалена

работоспособност на ТЕЛК/НЕЛК, на които срокът на валидност е изтекъл в периода от 

13.03.2020 г. до 30.06.2022 г. продължават своето действие, но не по-късно от 

31.12.2022 г., при условие, че лицата са подали документи за извършване на

преосвидетелстване, в срок до 15.07.2022 г.  

С направената законодателна промяна, визирана в § 20а от ПЗР на

ЗМДВИПОРНСПП, се гарантира осигуряването на правата на всички лица с трайни

увреждания, които са предприели активни действия във връзка с извършването на

процедурата по тяхното преосвидетелстване.  

          В тази връзка Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще организира действия

по служебно удължаване в интегрираната информационна система на АСП на сроковете

на изтеклите ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и на изтеклите направленията за лична помощ, издадени

по реда на Закона за хората с увреждания. 



          Дирекции „Социално подпомагане“ ще имат ангажимент в максимално кратък срок

да връчат на лицата с увреждания направленията с удължен срок, с цел изпълнение на

процедурата, регламентирана в чл. 13 и чл. 14 от Закона за личната помощ (ЗЛП). 

          Общините, в качеството им на доставчици на лична помощ, е необходимо от 

01.08.2022 г. да предприемат действия за предоставяне на лична помощ на лицата с

увреждания, представили направление за лична помощ с удължен срок.  

С уважение, 

Recoverable Signature

X
Румяна Петкова

Изпълнителен директор

Signed by: Rumyana Dimitrova Petkova
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