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ОТНОСНО: удължаване сроковете на изтекли експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК и 

възобновяване на права и подкрепа на хората с трайни увреждания  

            

 

         УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ, 

          

          С обнародваните промени в Държавен вестник, бр. 8 от 25 януари 2023 г. в Закона 

за изменение и допълнение на Закона за хората увреждания (ЗИД на ЗХУ) и Закона за 

здравето (ЗЗ) се гарантират на законово основание правата на хората с увреждания, 

чрез удължаване срока на изтекли експертни решения (EР) на ТЕЛК/НЕЛК и 

продължаване осигуряването им на социална подкрепа, в случай, че попадат в 

приложното поле на § 5 и § 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗХУ. 

          Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ),  започнатите и 

неприключени до влизането в сила на този закон производства по преосвидетелстване на 

лицата пред органите на медицинската експертиза, както и започнатите и неприключени 

производства до 4 месеца след влизането му в сила, се довършват при прилагане на чл. 

101б от Закона за здравето, независимо от срока на подаване на заявление-декларация 

от лицата или от упълномощени от тях лица, или от законните им представители. 

          По реда на § 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗХУ се възобновяват служебно, след получаване 

на информация от Регионалните здравни инспекции, правата и подкрепата на лицата с 

изтекъл срок на експертно решение, подали заявление-декларация за 

преосвидетелстване до влизането в сила на този закон, когато е налице забавяне по 

смисъла на § 1, т. 48 от допълнителните разпоредби на ЗЗ. 

         С направените законодателни промени в ЗХУ и ЗЗ ежемесечно в АСП ще постъпва 

информация от Министерство на здравеопазването, на основание на която ще се 

предприемат действия по служебно удължаване на сроковете на изтичащите ЕР на 

ТЕЛК/НЕЛК и на сроковете на направленията за лична помощ.  

          Информация за служебното удължаване на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК и 

направленията за лична помощ ще бъде налична в Интегрирана информационна система 

на АСП чрез съобщение всеки месец, след 20-то число на месеца и/или след постъпване 

на данните от Министерство на здравеопазването.  

          В случаите, когато договорите за предоставяне на лична помощ са прекратени, 

дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) 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. 

        При действащ договор за предоставяне на лична помощ и удължен срок на

направление в уеб-базираното приложение на АСП, общините предприемат действия за

изготвяне на допълнително споразумение към трудовите договори на асистентите за

срока на удълженото направление. 

          Удължаването на сроковете на експертните решения по реда на § 5 и § 6 от ПРЗ на

ЗИД на ЗХУ не изключва възможността лицата с увреждания във всеки един момент да

имат издадено ново експертно решение, което да им осигурява различни права и

подкрепа от предходното. В тази връзка, служителите от общините, определени за

администриране на механизма лична помощ, е необходимо ежемесечно да проследяват

дали лицата имат издадени нови експертни решения на ТЕЛК и направления за лична

помощ.  

   В контекста на разпоредбата на чл. 101б от Закона за здравето, в общините от

Регионалните здравни инспекции ежемесечно следва да постъпва информация за лицата

с увреждания, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване, за лицата

при които е налице забавяне в медицинската експертиза и за лицата, които след редовно

призоваване не са се явили на преглед в ТЕЛК и за тях е необходимо да се предприемат

действия за прекратяване на произтичащите от експертното решение права и подкрепа. 

         За изпълнение на новите разпоредби от съществено значение е осъществяването

на координирано взаимодействие между ДСП и общините, с цел предприемане на

законосъобразни действия по компетентност.  

С уважение, 

1.3.2023 г.

X
Рямяна Петкова

Изпълнителен директор

Signed by: Rumyana Dimitrova Petkova

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
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