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Честита и успешна да бъде 2017-а година! 
 
 
 
 

НАП проведе първия онлайн семинар на живо Семинар на НАП "Данъци и 
осигуряване 2017" 

 
 

НАП проведе първия онлайн семинар на живо, свързан с промените в данъчното и 

осигурително законодателство за 2017 г. В него взеха участие водещи експерти на 

 

               
 
 

                                             София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00; 
                e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/ 

 
 
 

 

 

      1. Новини – стр.1 – стр.4 

2. Проекти и програми - стр.5 – стр.8 

3. Предстоящи изложения – стр.9 – стр.14 

4. Нашата консултация – стр.15 
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Агенцията по преки и косвени данъци и осигуряване. На семинара бяха обсъдени 

корпоративното облагане на личната употреба на фирмени активи. корпоративно подоходно 

облагане, данъци върху доходите на физическите лица, социално и здравно осигуряване. 

Бяха дискутирани и темата за доброволното изпълнение с възможност клиентите да 

коригират допуснати грешки, както и бяха представени перспективите пред е-услуги на НАП.     

Презентациите и материалите от събитието можете да видите 

http://www.nap.bg/document?id=13916 

(около 4 часа) 

  Запис от онлайн семинара на НАП за промените в данъчното и осигурително 

законодателство за 2017 г.  може да видите и тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z8ZWOXm_wQ 

   
 
 

НФРИ и “ПЛУТОН-1” ООД – Пловдив организират семинар „Промени в данъчното, 
осигурителното и трудово законодателство” 

 
  Във връзка с промените в данъчното, осигурителното и трудовото законодателство, 

Националната федерация на работодателите на инвалиди и “Плутон” ООД организират 

семинар на 17 януари 2017 г. в залата на хотел “Анел*****”, гр. София, бул. Тодор 

Александров № 14 от  9,00 ч., както следва: 

 

17 януари 2017 г. 

Лектори: 

 

Моника Петрова - методолог по ЗДДС в дирекция “Данъчна политика” на МФ 

 

Цветана Янкова - методолог по ЗКПО в ЦУ на НАП 

 

Евгения Попова - методолог по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП 

 

Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z8ZWOXm_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Z8ZWOXm_wQ
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П Р О Г Р А М А  

 

          І. Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2017 г. Практика на НАП по прилагане на 

ЗКПО.  

  Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи - промени в 

ЗКПО. Въвеждане на облекчен ред за облагане с данък върху разходите. Нов ред за 

подаване на декларации; Непризнати разходи/приходи за данъчни цели; Казуси, свързани с 

данъчното третиране на разходи за пътуване и престой на физически лица; Данъчни 

временни разлики: Преотстъпване на корпоративен данък. Пренасяне на данъчни загуби от 

минали години. 

 

ІІ. Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г. Казуси и практика. 

  Промени, свързани с Директива 2006/112/ЕО: Право на данъчен кредит 

пропорционално на степента на използване за  независима икономическа дейност за стоки, 

които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО; Право на приспадане на 

частичен данъчен кредит; Корекции на ползван данъчен кредит на стоки и услуги, които са 

или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО. Еднократни корекции в 

намаление/увеличение. Многократни годишни корекции. Ограничения за корекции. 

  Промени, в резултат на констатирани несъответствия с решения на Съда на ЕС: 

Ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит от получателя 

при развалянето на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане. 

  Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка 

с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона: Липса на доставка на 

стоки или услуги. Данъчно събитие. Освободени доставки; Прихващане на данък за 

възстановяване; Уреждане действията на наследниците при смърт на регистрирано по 

ЗДДС физическо лице, независимо дали е или не е едноличен търговец; Ред за 

документиране и отчитане на доставка, за която от доставчика е начислен данък преди 

прекратяване на регистрацията му по закона. Налагане на принудителната 

административна мярка запечатване на обект  

 

ІІІ. Практика на НАП по прилагане на ЗДДФЛ. Казуси и практически примери. 

  1. Изменения и допълнения в ЗДДФЛ, свързани с облагането на физическите лица за 

доходи, придобити след 01.01.2016 г. Новите моменти при формирането на годишните 

данъчни основи и авансовото облагане на доходите. Други промени в ЗДДФЛ. Казуси и 

практика на НАП по прилагането на промените. 

  2. Особености при облагането на непаричните доходи. Въпроси от практиката.   
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  3. Други актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ: доходи от трудови и 

извънтрудови правоотношения; доходи от продажба/замяна на имущество; доходи, 

подлежащи на облагане с окончателен данък, данъчни облекчения за физическите лица за 

2016 г. и особености при ползването им и др.; 

  4. Годишни задължения за платците и за получателите на доходи през 2016 г. и 

коментар по свързаните с тях въпроси: 

  5. Данъчни облекчения 

 

ІV. Осигурителни вноски през 2016 година - Промени и актуални въпроси 

1. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ. 

2. Подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6. Практиката: 

  3. Практическо прилагане на промените в Закона за здравното осигуряване. 

Възобновяване и изгубване на здравноосигурителни права при здравно осигуряване: 

4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор. 

 

Продължителност на обучението: от 9:30 ч. до 17:30 ч. 

 

Таксата за участие в семинара е 65 лв. Цената включва: лекции, учебни материали и 

една кафе пауза.  

 

Доплащане за обяд – 20 лв. 

 

 

Таксата за участие в размер на 65 лв. или 85 лв. – с включен обяд, следва да се преведе 

по банкова сметка на ООД “Плутон” в Банка Пиреос, България АД -   

IBAN - BG 29 PIRB 8076 1604 8040 16;  BIC КОД  - PIRBBGSF, или в брой 

 

При интерес за участие може да заявите Вашето участие в Плутон 1 ООД – Пловдив на 

тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42; или по електронен път на e-mail: pluton1@abv.bg 

 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

mailto:pluton1@abv.bg
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„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ 
по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси  

 
 

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа 
 

 Отворена за кандидатстване е схема „Транснационални и дунавски партньорства за 
заетост и растеж“ (ОПРЧР).  

Процедурата се реализира в два компонента: 

 Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“; 

 Компонент 2 „Дунавски партньорства за заетост и растеж“. 
Целта на процедурата е да подобри междурегионалното и транснационалното 

сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на 
социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за 
общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните 
 области: 

 
 пазар на труда и качество на работните места; 

 
 социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности 

и недискриминация, условия на труд; 
 
 изграждане на административен капацитет в горните две области. 

 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата 

подкрепа на Европейския Социален Фонд. 
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 

лв. 
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет 

адреси: esf.bg и https://eumis2020.government.bg/ 
 

Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с 
Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –
https://eumis2020.government.bg  

 
 

http://esf.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
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Процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.009 "Развитие на клъстери в 

България"  

 
  Краен срок: 17:30 часа на 28 април 2017 г.  
 
  Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и 
създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на 
вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес 
развитието. 
   
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване 
на клъстера 

 Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на 
клъстера - осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на 
клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване 
за нуждите на административното тяло на клъстера; 

 Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и 
координация на клъстера - участие в семинари, обучения, конференции, информационни 
събития, обмяна на опит и добри практики. 

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация 

 Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове: 

– организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на неговите 
продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на 
нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на 
клъстера; 

– организиране и участие в специализирани обучения в страната и чужбина за 
повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и 
интернационализация. 

 Насърчаване на клъстерния маркетинг: 

− разработване на маркетингова или стратегия за интернационализация на клъстера, в 
случай че клъстерът няма разработени такива; 

− консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за 
таргeтираните пазари; 

− популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – 
изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и 
информационни бази-данни за дейността на клъстера; 

http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
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− участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири; 

− установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в 
други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки; 

− осигуряване на експерт създаване на сътрудничества и интернационализация; 

− придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския 
секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis). 

 Публичност и визуализация на проекта; 

 Одит на проекта. 

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау 

 Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности 
- оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, 
производствени центрове и др.; 

 Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни 
дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски 
марки и др. 

  Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията 
за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната 
програма: www.opic.bgи на  Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg. 

  Според структурата на процедурата преди подаване на проектните предложения 
пред УО е задължително да бъде извършено категоризиране на клъстера от Изпълнителна 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Крайният срок за 
подаване на документи за категоризиране пред ИАНМСП е 30.01.2017 г. 
 
 За повече информация: http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-
protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya 

 

Стартират информационни дни за представяне на процедура „Развитие на 
клъстерите в България” по ОП „Иновации и конкурентноспособност”  2014-

2020 

  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на 
Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 
организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на 

http://www.opic.bg/
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp
http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
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клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020. 

  Кампанията ще се проведе в периода от 10 до 13 януари 2017 г. 

  В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите 
страни в градовете Варна, Враца, Пловдив и София. 

 

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: 

 

 Варна – 10 януари  2017 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“ 

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

 

 Враца  – 11 януари  2017 г.  (сряда), в залата на Търговско промишлена палата от: 

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

 

 Пловдив – 12 януари  2017 г. (четвъртък), в зала на Гранд хотел Пловдив, от: 

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

 

 София – 13 януари  2017 г. (петък), в зала на Гранд хотел София, от: 

- 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.) 

   

  Допълнителна информация относно процедура „Развитие на клъстерите в България“ 
 е публикувана на интернет страницата на Управляващия 
орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opic.bg/
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Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, от 
30 март до 2 април 2017 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче 

Националната федерация на работодателите на инвалиди, има удоволствието да 
покани предприятия от социалната икономика като изложители в организирания Шести 
Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика в гр.Пловдив. 
Проявата се провежда с подкрепата на Европейската комисия, Министерство на труда и 
социалната политика в България, Агенцията за хора с увреждания, Международен панаир - 
гр.Пловдив, CECOP. 

 През 2017 г. Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната 
икономика ще се проведе от 30 март до 2 април 2017 г. в гр.Пловдив. В същия период ще се 
проведат и следните прояви на Международен панаир пловдив АД – Цветна пролет, 
Природа, лов, риболов, Италиански фестивал на красотата и прическата и Международните 
киноложки изложби.   

При проявен интерес за участие в изложението, моля да изпратите попълнената 
регистрационна форма по-долу в срок до 17 февруари 2017 г., като преди това я  копирате и 
съхраните като отделен файл. 

За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00  

и 0884 000 881 – Станислава Тончева. 
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Регистрационна форма 

Шести Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика  

30.03 - 02.04.2017 

гр. Пловдив, България 

Моля изпратете попълнената форма до 1.02.2017 г.  на fax: +359/ 2 986 53 00  или на email: 
nfri@abv.bg    

 

Участник: Фирма (НПО) ..................................................................................................... 

Адрес :    

Пощенски код: 

Град: 

Страна: 

Факс:  

E-MAIL :  

Имената на лицето/лицата, които ще участват от страна на фирмата: 

1. .....................................................................................................телефон........................... 

2. .....................................................................................................телефон........................... 

3. .................................................................................................... телефон........................... 

  
1. Начин на участие в панаира: 

 с рекламни материали 

  на стоки 

  на услуги 

 с фото-изложба 

 с екпонати на стоки: 

2. Характер на стоките: 

 

3. Вид на услугите: 

mailto:nfri@abv.bg
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4. Необходима изложбена площ /минимална 4 кв.м. и максимална 14 

кв.м/:.............................кв.м. 

5. Необходима складова площ:................................кв.м. 

6. Как да бъде изписано наименованието на участника  на щанда? 

.......................................................................................................................................... 

7. Желаете ли фирмата да се включи в ежедневното представително модно ревю със 

свои облекла и стоки? Изтрийте излишното:     ДА                НЕ 

 

8. Желаете ли осигуряване на настаняване от страна на НФРИ 

Изтрийте излишното:     ДА                НЕ 
 

 Ако – да, моля отбележете: 

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ В ХОТЕЛ МАРИЦА – ГР.ПЛОВДИВ ПРИ ЦЕНА 45 ЛВ.ЕДИНИЧНА СТАЯ И 70 ЛВ. ДВОЙНА 

СТАЯ:     
28.03.2017 
29.03.2017 
30.03.2017 

 
ДАТА НА НАПУСКАНЕ НА ХОТЕЛ МАРИЦА – ПЛОВДИВ : 31.03.2017 – НАЛАГА СЕ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 

ХОТЕЛА, ПОРАДИ ПЪЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА 31.03 И 01.04.2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА  ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ФЕХТОВКА 
 
ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ОСИГУРИМ НОЩУВКА НА 31.03.2017 Г. В ПО-ОТДАЛЕЧЕН ХОТЕЛ И НА ПО-ВИСОКА ЦЕНА 

Изтрийте излишното:     ДА                НЕ 

 
ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ОСИГУРИМ НОЩУВКА НА 01.04.2017 Г. В ПО-ОТДАЛЕЧЕН ХОТЕЛ И НА ПО-ВИСОКА ЦЕНА 

Изтрийте излишното:     ДА                НЕ 

 
АЛТЕРНАТИВНИЯТ ХОТЕЛ ЗА НОЩУВКИ НА 31 МАРТ И/ИЛИ 1 АПРИЛ ЩЕ СЕ УТОЧНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 
 

  ЕДИНИЧНА СТАЯ.........БР.   ДВОЙНА СТАЯ..........БР.   АПАРТАМЕНТ.........БР. 

 
 

          Необходимо обзавеждане:                                                         бр. 
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щандова маса  

маса 1.20 / 0.60  

столове   

висока витрина 0.90 / 2.00 м.  

ниска витрина 0.60/ 0.90  

стъклена витрина 0.90 / 2.00м.  

стъклена витрина 0.60/ 0.90  

рафтове/........... нива (пример: рафтове 
на 4 нива) с дължина .......... м  

щендерни конзоли  

решетка за дрехи  

мрежа за аранжиране  

скара за аранжиране  

Кубчета: 
- 25/ 25  
- 30/ 30  
- 35/ 35  

      -    40/ 40  

Подиум – бр./размери 
  

ел.контакт 220V  

Други  

 

 

 

Моля изпратете попълнената форма до 1.02.2017 г.  на fax: +359/ 2 986 53 00  или на email: 
nfri@abv.bg 

 

mailto:nfri@abv.bg
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CONSTRUCT EXPO - 23 – 26 март 2017 г., Букурещ, Ремъния 

  

Конструкт Експо (www.constructexpo.ro) е изложение за производителите, вносителите и 

дистрибуторите на стоки и услуги в следните области: 

 продукти и системи за строителство; 

 индустриални машини и строителна техника; 

 озеленяване, проектиране, консултации, дизайн; 

 предприемачество и изпълнение в строителния сектор. 

 

  CONSTRUCT EXPO ще се проведе в панаирен център ROMEXPO в периода 23-

26.03.2017 г. Настоящото издание ще се проведе паралелно с други международни 

изложения: AMBIENT EXPO, ROMTHERM, MOBILA EXPO, ROMENVIROTEC, EXPO 

FLOWERS & GARDEN, ANTIQUE MARKET и TRADITIONAL PRODUCTS FAIR и ще събере 

професионалисти в строителните технологии, оборудване и материали. 

Иновации, тенденции, качествени материали, съвременна архитектура, зелени 

технологии и решения ще бъдат в центъра на вниманието по време на 4-те дни на 

изложението в панаирния център в Букурещ. Събитието дава прекрасна възможност за 

обмен на идеи на всички, които се интересуват от предоставяне на качествени продукти и 

услуги в строителния бранш. 

Представител на ROMEXPO за България е Българо-румънската търговско-

промишлена палата, която поема организацията по заявките и участието в изложението на 

всички заинтересовани български фирми. Това включва консултации и уреждане на 

формалностите. Целта е да се улесни комуникацията с румънските организатори и да се 

спести на фирмите време и допълнителни разходи. 

 

За контакти: 

Искрена Великова 

0879 517 027 

Магдалена Гънгълова 

0879 810 780 

Ел. поща: info@brcci.eu 
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Международни двустранни бизнес срещи в отрасъл „Растениевъдство” 

17 януари 2017 г. , Анжер, Франция 

  

Краен срок за регистрация – 09 януари 2017 г. 

 

Срещите са насочени към: 

 фирми производители или доставчици на селскостопански продукти, 

 дистрибутори, лаборатории, превозвачи, технически центрове, 

 инженерингови или проектантски консултанти в Отрасъл Растениевъдство. 

  

С насоченост към : 

 устойчиво използване на природните ресурси, 

 производство на плодове и зеленчуци, селскостопански машини, 

 Информационни и Комуникационни Технологии и  решения в областта на услугите, 

химическа индустрия, биотехнология и др. 

 

  Участието в срещите е без такса за участие . 

  Необходима е регистрация на интернет страница  www.b2match.eu/natureef/sign_up  

 

  Имате възможност за регистрация на участник, публикуване на фирмен профил и 

интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за 

срещите с потенциални партньори по Ваш интерес. 

  

 

 

 

 

 
 

https://www.b2match.eu/natureef/sign_up
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   Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 
     Промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които МС 

утвърди с Постановление № 288/ 04. 11. 2016 г., предвиждат социалните помощи да се 

отпускат по настоящ адрес от 2017 г. Тази промяна ще гарантира достъпът до социални 

помощи на възрастни граждани и хора с увреждания, които през зимните месеци отиват да 

живеят при роднини и сменят местожителството си. Промяната е съобразена с препоръките 

на Европейската комисия за прецизиране на списъкът за социални услуги, включително и на 

услугите в домашна среда. Въвежда се минимален и максимален срок на договора за 

възлагане на социална услуга – не по- кратък от 2 години и не по-дълъг от 5 години; урежда 

се редът, по който се провежда и изготвя индивидуалната оценка на потребностите и 

индивидуалният план на подкрепата. 

 

   Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване 

 

  Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване имат лицата със загубена 

работоспособност (вид и степен на увреждане 50 % и над 50 %), които към датата на 

инвалидизация имат осигурителен стаж, както следва:  

- до 20 годишна възраст – независимо от продължителността на осигурителния стаж;  

- до 25 годишна възраст – 1 година осигурителен стаж, от които не по- малко от 4 м. 

действителен осигурителен стаж;  

- до 30 годишна възраст – 3 години осигурителен стаж, от който не по-малко от 1 

година действителен осигурителен стаж;  

- над 30 годишна възраст – 5 години осигурителен стаж, от които не по-малко от 1 г. и 

8 м. действителен осигурителен стаж. 

     Лицата с увреждане по рождение или с дата на инвалидизация до постъпване на 

работа могат да получат инвалидна пенсия, изчислена от трудов доход при навършена 1 

година действителен осигурителен стаж. Пенсията за инвалидност не се отпуска, 
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възобновява или възстановява на лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и 

възраст. 

     

Стъпки за отпускане на целева помощ от Дирекция "Социално подпомагане" за 
закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления 

  Стъпки за отпускане на целева помощ от Дирекция "Социално подпомагане" за 

закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления чрез "Медицински 

Център Ескулап – В". Тази помощ се предоставя съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 

на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания 

     Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК 

или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична,неврологична, 

хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.Фирмата съдейства за 

издаването на протокол от ЛКК, необходим за отпускането на помощ от АСП, както и 

безплатна консултация с физиотерапевт.  

     Стъпка 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия 

(ЛКК) за издаване на МЕДИЦИНСКИ ПРОКОЛ. - за инвалидни колички и тоалетни столове: 

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от 

ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на 

ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. - за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол от 

специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към 

МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.  

    Стъпка 3. Медицинският протокол се подава заедно с МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за 

отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене 

за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.  

     Стъпка 4. До 7 дни ще Ви бъде издадена ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНА 

ПОМОЩ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по 

Ваша банкова сметка/по избор. 

     ВАЖНО!!! След издаден Медицински протокол от ЛКК - можете да бъде закупено 

веднага медицинското изделие със собствени средства, като полагащата се сума на лицето 

(до лимита на помощта от ДСП) ще бъде възстановена в кратки срокове от Социалната 

служба срещу представяне на издадените Ви от фирмата фактура и приемо-предавателен 

протокол. 

Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на 

медицински изделия, помощни средства и приспособления 
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№ Видове помощни 

средства 
 

Условия за отпускане 
 

Експлоатационен 
срок 

Парични 
средства 
отпускани 

от АСП 

1. Инвалидна количка Частична (пълна) парализа на 
долни крайници или други 
увреждания, при които 
самостоятелното придвижване е 
невъзможно. 
 

1 бр. на всеки 
 6 год. (за възрастни) 
3 год. (за деца до 18 
год.); 

486 лв. 

2. Акумулаторна 
инвалидна количка 

Увреждане и горните крайници, 
което не позволява 
самостоятелното използване на 
количките и ако лицето е 
физически и психически годно да 
управлява такава количка. 
 

1 бр. на всеки 10 год. 3019 лв. 

4. Тоалетен стол и 
стол за баня – 
комбиниран 

Частична (пълна) парализа на 
долни крайници или други 
увреждания, при които 
самостоятелното придвижване е 
невъзможно. 
 

1 бр. на всеки 3 год. 
(за деца до 18 год ) 6 
год. (за възрастни); 

331 лв. 

6. Стол за баня                     - 1 бр. на всеки 6 год. 
(за възрастни) 3 год 
(за деца до 18 г.) 
 

126 лв. 

7. Тоалетен стол                    - 1 бр. на всеки 6 год. 
(за възрастни); 3 год.( 
за деца до 18 г.) 
 

205 лв.  

8. Антидекубитален 
дюшек 

При болни с тежки неврологични 
заболявания, придружени с 
квадрипарези или хемипарези, 
будна кома, усложнени 
невромускулни заболявания 
довели до принудително 
залежаване в една и съща боза и 
терминално болни. 
 

1 бр. на всеки 3 год. 372 лв.  

9. Антидекубитална 
възглавница 
 

              - 1 бр. на всеки 3 год. 65 лв.  
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на връх Мусала 

 
 

екипът на НФРИ 


