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интеграция на хората с увреждания определям 
пределни размери (лимити) на помощите за изра-
ботване, покупка или ремонт на помощни сред-
ства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия за хората с увреждания, както следва:

1. Протези за долни/горни крайници, вклю-
чително с електронно устройство, изработени 
по поръчка:

№  
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

1.1. Протеза за дълги чукани 
кожена със „Сач“ стъпало

Брой 421,00

1.2. Протеза за дълги чукани 
кожена със стъпало с дви-
жение

Брой 425,00

1.3. Протеза пластмасова-кап-
сулна със „Сач“ стъпало

Брой 355,00

1.4. Протеза пластмасова кап-
сулна със стъпало с дви-
жение

Брой 358,00

1.5. Протеза подколянна със 
„Сач“ стъпало

Брой 390,00

1.6. Протеза пластмасова под-
колянна със стъпало с дви-
жение

Брой 392,00

1.7. Протеза пластмасова под-
колянна с бедрена маншета 
със „Сач“ стъпало

Брой 586,00

1.8.  Протеза пластмасова под-
колянна с бедрена маншета 
със стъпало с движение

Брой 589,00

1.9. Протеза дървена подколян-
на ламинирана с бедрена 
маншета със „Сач“стъпало

Брой 706,00

1.10. Протеза дървена подко-
лянна ламинирана с бедре-
на маншета със стъпало с 
движение

Брой 719,00

1.11. Протеза дървена подко-
лянна със седалищна опо-
ра – ламинирана със „Сач“ 
стъпало

Брой 728,00

1.12. Протеза дървена подко-
лянна със седалищна опо-
ра – ламинирана със стъ-
пало с движение

Брой 732,00

1.13. Протеза кожена подколян-
на с бедрена маншета със 
„Сач“ стъпало

Брой 481,00

1.14. Протеза кожена подколян-
на с бедрена маншета със 
стъпало с движение

Брой 484,00

1.15. Протеза кожена подколян-
на със седалищна опора със 
„Сач“ стъпало

Брой 479,00

1.16. Протеза кожена подколян-
на със седалищна опора със 
стъпало с движение

Брой 481,00

1.17. Протеза кожена подколян-
на с метална щекла със 
стъпало с движение

Брой 463,00

№  
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.
1.18. Протеза подколянна за 

вродена аномалия тръб-
но-скелетна със стъпало с 
движение

Брой 418,00

1.19. Протеза подколянна за 
вродена аномалия тръб-
но-скелетна със стъпало с 
движение

Брой 420,00

1.20. Протеза дървена бедрена ла-
минирана със „Сач“ стъпало

Брой 1094,00

1.21. Протеза дървена бедрена 
ламинирана със стъпало с 
движение

Брой 1098,00

1.22. Протеза тръбно-скелетна 
дървена приемна гилза със 
„Сач“ стъпало – ламини-
рана

Брой 808,00

1.23. Протеза тръбно-скелетна 
дървена приемна гилза със 
стъпало с движение

Брой 811,00

1.24. Протеза тръбно-скелетна с 
пластмасова приемна гилза 
със „Сач“ стъпалo

Брой 707,00

1.25. Протеза тръбно-скелетна с 
пластмасова приемна гилза 
със стъпало с движение

Брой 710,00

1.26. Протеза при дезартикула-
ция на тазобедрената става 
със „Сач“ стъпало

Брой 916,00

1.27. Протеза при дезартикула-
ция на тазобедрената става 
със стъпало с движение

Брой 918,00

1.28. Протеза за вродена ано-
малия – тръбно-скелетна 
със седалищна опора и със 
„Сач“ стъпало

Брой 678,00

1.29. Протеза за вродена ано-
малия – тръбно-скелетна 
със седалищна опора и със 
стъпало с движение

Брой 682,00

1.30. Протеза за горен крайник 
предлакътна козметична

Брой 503,00

1.31. Протеза за горен крайник 
надлакътна козметична

Брой 530,00

Модулни протези:

1.32. Подколянна модулна про-
теза

Брой 1680,00

1.33. Бедрена модулна протеза с 
коляно с ключ  и стъпало 
с движение

Брой 3280,00

1.34. Бедрена модулна протеза 
с коляно с движение и 
динамично стъпало

Брой 3580,00

1.35. Модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой 1620,00

1.36. Модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой 2260,00
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2. Ортези и ортопедични апарати, изработени 
по поръчка:

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

2.1. Ортеза за долен крайник 
подколянна скелетна към 
ортопедични обувки

Брой  118,00

2.2. Ортеза долен крайник 
подколянна скелетна към 
сандал

Брой 266,00

2.3. Ортеза корекционна за 
„0“Байне

Брой 137,00

2.4. Ортеза корекционна за „X“ 
Байне

Брой 137,00

2.5. Ортеза подколянна кожена 
с шнуровка към ортопедич-
ни обувки

Брой 324,00

2.6. Ортеза за подколянна коже-
на с шнуровка към сандал

Брой 473,00

2.7. Ортеза надколянна кожена 
със седалищна опора с ключ 
в колянната става към ор-
топедични обувки

Брой 403,00

2.8. Ортеза надколянна коже-
на със седалищна опора 
с ключ в колянната става 
към сандал

Брой 618,00

2.9. Ортеза скелетна надколян-
на със седалищна опора в 
колянната става към орто-
педични обувки

Брой 338,00

2.10. Ортеза скелетна надколян-
на със седалищна опора в 
колянната става към сандал

Брой 487,00

2.11. Шина на Томас към орто-
педични обувки

Брой 151,00

2.12. Ортеза за колянна ста-
ва – пластмасова без дви-
жение

Брой 92,00

2.13. Ортеза за колянна ста-
ва – пластмасова с дви-
жение

Брой 136,00

2.14. Ортеза за колянна и тазо-
бедрена става към ортопе-
дична обувка – кожена

Брой 551,00

2.15. Ортеза за колянна и та-
зобедрена става към сан-
дал – кожена

Брой 700,00
 

2.16. Ортеза за горен крайник – 
кожена

Брой 184,00

2.17. Ортеза за горен крайник – 
пластмасова

Брой 56,00

2.18. Тутор за тазобедрена става – 
кожен

Брой 331,00

2.19. Тутор за тазобедрена и ко-
лянна става – кожен

Брой 366,00

2.20. Тутор за колянна става с 
две шини – кожен

Брой 298,00

2.21. Тутор за колянна става с 
една шина – кожен

Чифт 487,00

2.22. Тутор за глезенна става –  
кожен

Брой 196,00

3. Ортопедични обувки и приспособления за 
корекция, изработени по поръчка:

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

3.1. Ортопедични обувки до 
№ 16 с микропореста гума 
до 5 см тапа

Чифт 104,00

3.2. Ортопедични обувки до 
№ 16 с микропореста гума 
над 5 см тапа

Чифт 116,00

3.3. Ортопедични обувки от 
№ 17 до № 24 с микропо-
реста гума до 5 см тапа

Чифт 136,00

3.4. Ортопедични обувки от 
№ 17 до № 24 с микропо-
реста гума над 5 см тапа

Чифт 162,00

3.5. Ортопедични обувки към 
шина на Томас

Чифт 176,00

3.6. Ортопедични обувки от 
№ 25 с микропореста гума 
до 5 см тапа

Чифт 190,00

3.7. Ортопедични обувки от 
№ 25 с микропореста гума 
над 5 см тапа

Чифт 209,00

3.8. Ортопедични обувки с кор-
ково легло с продължение

Чифт 238,00

3.9. Ортопедични обувки тип 
„Налъм“ с микропореста 
гума

Чифт 275,00

3.10. Ортопедични обувки за 
диабетно стъпало

Чифт 223,00

3.11. Апарат обувка (вътрешна 
обувка)

Брой 170,00

3.12. Индивидуални коригиращи 
приспособления и стелки

Чифт 49,00

4. Ремонти по т. 1, 2 и 3:

№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.1. Смяна на токове Чифт 12,00
4.2. Смяна на ходила Чифт 17,00

4.3. Смяна на колан за кожена 
протеза

Чифт 18,00

4.4. Смяна на ластик за ко-
ляното

Брой 17,00

4.5. Смяна на презрамка за 
надколянна протеза

Брой 19,00

4.6. Тапициране на горна гилза 
за подколянна протеза

Брой 32,00

4.7. Демонтиране и смяна на 
ЗИЦ

Брой 10,00

4.8. Демонтиране и смяна на 
горна гилза на подколянна 
протеза

Брой 110,00

4.9. Демонтиране и смяна на 
долна гилза на подколянна 
протеза

Брой 107,00

4.10. Демонтиране и смяна на 
горна шина на подколянна 
протеза

Брой 37,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.11. Демонтиране и смяна на 
долна шина на подколянна 
протеза

Брой 48,00

4.12. Коригиране на подколянна 
дървена протеза с корк

Брой 11,00

4.13. Коригиране на бедрена дър-
вена гилза с корк

Брой 16,00

4.14. Демонтиране и смяна на 
щекла

Брой 36,00

4.15. Демонтиране и смяна на 
глезен малък с ос

Брой 40,00

4.16. Демонтаж и смяна на ос 
с гайка

Брой 11,00

4.17. Демонтаж и смяна на стъ-
пало с глезен и щекла – ко-
жена протеза

Брой 112,00

4.18. Демонтаж и смяна на гле-
зен двоен

Брой 23,00

4.19. Демонтаж и смяна на витло Брой 5,00

4.20. Демонтаж и смяна на лагер Брой 10,00

4.21. Демонтаж и смяна на обръч Брой 7,00

4.22. Демонтаж и смяна на ключ 
на надколянна кожена про-
теза

Брой  5,00

4.23. Демонтаж и смяна на гуми Брой 4,00

4.24. Демонтаж и смяна на табан Брой 11,00

4.25. Изолация на ортопедични 
подложки

Брой 2,00

4.26. Скъсяване на кожена про-
теза

Брой 16,00

4.27. Удължаване на кожена 
протеза

Брой 47,00

4.28. Демонтаж за заварка на 
счупена шина, монтиране 
на същата

Брой 13,00

4.29. Занитване на шина Брой 8,00

4.30. Смяна на долна перонална 
шина

Брой 38,00

4.31. Закърпване на ЗИЦ Брой 6,00

4.32. Смяна на права каишка за 
подколянна пластмасова 
бедрена протеза

Брой 12,00

4.33. Смяна на каишка за подко-
лянна пластмасова бедрена 
протеза

Брой 22,00

4.34. Смяна на ключ на надко-
лянна протеза

Брой 11,00

4.35. Смяна на козметична ръ-
кавица

Брой 28,00

4.36. Смяна на протезен чорап 
на тръбно-скелетна протеза

Брой 2,00

4.37. Смяна на коленен модул Брой 305,00

4.38. Обличане на стъпало Брой 10,00

4.39. Обличане на гилза на про-
теза

Брой 29,00

4.40. Обличане на щекла Брой 8,00

№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.41. Смяна на длан на мишечна 
протеза

Брой 6,00

4.42. Смяна на шарнир на апарат 
„X“ и „О“ Байне

Брой 17,00

4.43. Обшиване, облекло на 
протеза

Брой 17,00

4.44. Смяна на двуосов коленен 
шарнир 

Брой 54,00

4.45. Смяна на ключ на скелетна 
ортеза

Брой 11,00

4.46. Поправка на облекло при 
дезартикулация 

Брой 17,00

4.47. Обличане на сандал с кор-
кова подложка

Брой 14,00

4.48. Изкърпване на гилза Брой 7,00

4.49. Поправка на стъпало Брой 20,00

4.50. Смяна на облекло на под-
колянна протеза

Брой 40,00

4.51. Маскировка на протеза Брой 7,00

4.52. Смяна на длан на предми-
шечна протеза

Брой 6,00

4.53. Тапициране на каишка за 
апарат 

Брой 8,00

4.54. Смяна на шина на апарат Брой 53,00

4.55. Смяна на токалък Брой 5,00

4.56. Смяна на каишка Брой 5,00

4.57. Смяна на предпазител на 
подколянна протеза

Брой 7,00

4.58. Смяна на предпазител на 
надколянна протеза

Брой 7,00

4.59. Смяна на предпазител на 
буфери

Брой 8,00

4.60. Поправка на облекло Брой 6,00

4.61. Смяна на облекло на над-
колянна протеза

Брой 55,00

4.62. Маскиране на ЗИЦ Брой 5,00

4.63. Смяна на стъпало „Сач“ Брой 79,00 

4.64. Смяна на немско стъпало 
„Сач“ с пръсти

Брой 182,00

4.65. Облепване на обръч Брой 5,00

4.66. Тапициране на кош-дезар-
тикулация пластмасов

Брой 26,00

4.67. Натегляне и тапициране 
на плаваща гилза

Брой 48,00

4.68. Тапициране на подколянна 
пластмасова протеза

Брой 34,00

4.69. Смяна на бедрена гилза 
дървена – ламинирана

Брой 428,00

4.70. Смяна на бедрена дървена 
гилза

Брой 376,00

4.71. Смяна на подколянна дър-
вена гилза и монтирани 
шини 

Брой 356,00

4.72. Смяна на стъпало с щекла 
и глезенно-дървена протеза

Брой  115,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.73. Смяна на копчена ПТБ 
протеза

Брой 8,00

4.74. Удължаване на щекла Брой 12,00

4.75. Удължаване на долна гилза Брой 17,00
4.76. Удължаване на горна гилза Брой 25,00
4.77. Скъсяване на долна гилза –  

дървена
Брой 12,00

4.78. Скъсяване на щекла Брой 8,00
4.79. Поправка на спукана гилза Брой 12,00

4.80. Стесняване на горна гилза 
на дървена протеза

Брой 12,00

4.81. Разширяване на горна гилза Брой 6,00

4.82. Стесняване на подколянна 
дървена гилза

Брой 12,00

4.83. Разширяване на подколян-
на дървена протеза

Брой 6,00

4.84. Смяна на шина на долна 
дървена гилза, подколянна 
протеза

Брой 36,00

4.85. Смяна на щекла на ПТБ 
протеза

Брой 30,00

4.86. Смяна на кош на дезарти-
кулация – пластмасов

Брой 348,00

4.87. Смяна на дунапрен на 
бедрена тръбно-скелетна 
протеза/ортеза

Брой 36,00

4.88. Поправка на кош на дезар-
тикулация

Брой 17,00

4.89. Смяна на ос в коляното Брой 11,00
4.90. Смяна на троханта кожена Брой 17,00
4.91. Смяна на троханта метална Брой 14,00
4.92. Боядисване на стъпало и 

щекла 
Брой 5,00

4.93. Изкърпване на дунапрен –  
голяма поправка 

Брой 14,00

4.94. Изкърпване на дунапрен –  
малка поправка 

Брой 8,00

4.95. Смяна на щекла на дървена 
протеза

Брой 29,00

4.96. Скъсяване на горна гилза Брой 13,00
4.97. Смяна на каишка на бед- 

рена протеза
Брой 6,00

4.98. Смяна на вентил на протеза Брой 7,00
4.99. Смяна на колан на протеза 

с мускулно крепление
Брой 10,00

4.100. Смяна на възглавница на 
протеза с мускулно креп-
ление

Брой 10,00

4.101. Смяна на обръч на протеза 
с мускулно крепление

Брой 8,00

4.102. Смяна на плаваща гилза Брой 52,00

4.103. Смяна на пружина на пла-
ваща гилза

Брой 6,00

4.104. Направа на тапа на апарат Брой 30,00

4.105. Изработване на мека при-
емна гилза

Брой 60,00

№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.106. Поправка на „Сайм“ про-
теза

Брой 216,00

4.107. Корекция на пластмасова 
приемна гилза

Брой 7,00

4.108. Ламиниране на кош за 
дезартикулация

Брой 185,00

4.109. Смяна на болт за „Сач“ 
стъпало

Брой 8,00

4.110. Смяна на приемна гилза на 
ПТБ и КГМ протеза 

Брой 280,00

4.111. Смяна на немско стъпало 
„Сач“ с пръсти към пласт-
масова протеза

Брой 205,00

4.112. Ламинация на пластмасова 
протеза

Брой 90,00

4.113. Смяна на стъпало „Сач“ на 
пластмасова протеза

Брой 96,00

4.114. Смяна на приемна гилза на 
подлакътна и надлакътна 
протеза

Брой 191,00

4.115. Смяна на шина на ПТБ 
протеза

Брой 66,00

4.116. Корекция на детски обувки 
неортопедични

Брой 18,00

4.117. Корекция на ортопедични 
обувки

Брой 32,00

4.118. Смяна на презрамка на 
предлакътна кинематична 
протеза

Брой 24,00

4.119. Смяна на презрамка на 
надлакътна кинематична 
протеза

Брой 13,00

4.120. Смяна на пластмасова 
гилза на тръбно-скелетна 
протеза

Брой 328,00

4.121. Смяна на подколянна дър-
вена гилза – ламинирана

Брой 390,00

4.122. Смяна на алуминиева 
щекла

Брой 26,00

4.123. Лакиране на гилза Брой 7,00

4.124. Смяна на копчета на горна 
дървена гилза

Брой 14,00

 4.125. Ремонт на апарат обувка 
(вътрешна обувка) 

Брой 71,00

Ремонт на модулни протези:
4.126. Смяна на мека и твърда 

гилза за подколянна мо-
дулна протеза

Брой 1080,00

4.127. Смяна на стъпало за под-
колянна модулна протеза

Брой 456,00

4.128. Смяна на тръба за подко-
лянна модулна протеза

Брой 112,00

4.129. Смяна на козметика за под-
колянна модулна протеза

Брой 305,00

4.130. Смяна на твърда гилза за 
бедрена модулна протеза

Брой 1080,00

4.131. Смяна на стъпало за бедре-
на модулна протеза

Брой 456,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.132. Смяна на тръба за бедрена 
модулна протеза

Брой 112,00

4.133. Смяна на козметика за 
бедрена модулна протеза

Брой 355,00

4.134. Смяна на коляно с ключ за 
бедрена модулна протеза

Брой 812,00

4.135. Смяна на коляно без ключ 
за бедрена модулна протеза

Брой 1035,00

4.136. Смяна на колан за бедрена 
модулна протеза

Брой 158,00

4.137. Смяна на вакуум тапа за 
бедрена модулна протеза

Брой 26,00

4.138. Смяна на твърда гилза за 
модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой 1080,00

4.139. Смяна на ръкавица за мо-
дулна подлакътна козме-
тична протеза за горен 
крайник

Брой 245,00

4.140. Смяна на твърда длан за 
модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник
Смяна на тръба за модул-
на подлакътна козметична 
протеза за горен крайник

Брой

Брой

 366.00 

67.00

4.141. Смяна на козметика за 
модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  113,00

4.142. Смяна на твърда гилза за 
модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  1080,00

4.143. Смяна на ръкавица за мо-
дулна надлакътна козме-
тична протеза за горен 
крайник

Брой  245,00

4.144. Смяна на твърда длан за 
модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  366,00

4.145. Смяна на колан за модул-
на надлакътна козметична 
протеза за горен крайник

Брой  349,00

4.146. Смяна на тръба за модул-
на надлакътна козметична 
протеза за горен крайник

Брой  67,00

4.147. Смяна на козметика за 
модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  113,00

5. Принадлежности за ползване на протези:

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

5.1. Протезни рула Брой 7,00
5.2. Протезни чорапи Брой 5,00
5.3. Протективни чорапи Брой 32,00

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

5.4. Козметични ръкавици за 
протези за горен крайник

Брой 24,00

5.5. Акумулаторни батерии за 
протеза за горен крайник 
с електронно устройство

Брой 384,00

5.6. Обувки за протеза Чифт 36,00

6. Слухови апарати с индивидуална отливка 
към тях:

№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

6.1. Цифрови слухови апа-
рати

Брой 170,00

6.2. Джобни слухови апа-
рати по костен и въз-
душен път 

Брой 308,00

6.3. Очила по костен път Брой 444,00

6.4. Програмируеми циф- 
рови слухови апарати 
за осигурени лица в 
трудоспособна възраст

Брой 480,00

6.5.
 

Програмируеми циф- 
рови слухови апарати 
за едностранно или 
двустранно слухопро-
тезиране на деца, уча-
щи и студенти:
– Едностранно

– Двустранно

Един 
брой
Два 
броя

800,00

1600,00

6.6.
 

Програмируеми циф- 
рови слухови апарати 
за едностранно или 
двустранно слухопро-
тезиране на лица, 
ползвали програми-
руеми цифрови слу-
хови апарати за едно-
странно или двустран-
но слухопротезиране 
като деца, учащи и 
студенти:
– Едностранно

– Двустранно

Един 
брой
Два 
броя

480,00

960,00

6.7. Батерии за слухов 
апарат

Брой 1,20

6.8. Ремонт на слухов апа-
рат

По фактура, 
но не повече 
от остатъч-
ната стой-
ност по ли-
мит за целе-
вата помощ 
на слуховия 
апарат до 
и з т и ч а н е 
на експло- 
атацион ния 
срок
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№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

7. Говорен апарат Брой 1 236,00
7.1. Ремонт на говорен 

апарат
По факту-
ра, но не по-
вече от ос-
татъчната 
с т о й  н о с т 
по лимит за  
ц е л е в а т а 
по мощ на 
с л у  х о в и я 
апарат до 
и з  т и ч а н е 
на експло- 
а т а ц и о н -
ния срок

8. Заместващи и козметични средства:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

8.1. Очни протези Брой 96,00
8.2. Гръдни епитези Брой 144,00
8.3. Протези за нос и уши Брой 120,00

9.   Перуки                       Брой 128,00
10.  Очила:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

10.1. Обикновени или тъмни Брой 36,00

10.2. Бинокулярни, бифокални, 
специални оптични сред-
ства (телескопични, лупи, 
екран и бинокловидни)

Брой 144,00

11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. 
Бели и сензорни бастуни за слепи лица:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

11.1. Патерици:
– канадки Брой 14,00
– подмишечни Брой 11,00

11.2. Бастуни:
– регулируем Брой 11,00
– нерегулируем Брой 8,00
– ортопедичен Брой 11,00
– регулируем триопорен Брой 36,00
– регулируем четириопорен Брой 48,00

11.3. Бели и сензорни бастуни 
за незрящи лица

Брой 22,00

11.4. Ходилки (проходилки) Брой 72,00

12. Инвалидни колички:

№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

12.1. Рингови инвалидни 
колички 

Брой 350,00

№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

12.2. Рингови инвалидни 
колички, с чужда по-
мощ, с едностранно 
задвижване, с регули-
ращ се гръб и/или др. 

Брой 486,00

12.3. Акумулаторни колич-
ки – производство от 
страни членки на ЕС

Брой 3 019,00

12.4. Комплект акумулатор-
ни батерии

280,00

12.5. Детска рингова инва-
лидна количка

Брой 800,00

12.6. Детска инвалидна ко-
личка

Брой 800,00

12.7. Основен ремонт на ин-
валидна количка 

По факту-
ра , но не 
повече от 
остатъчна-
та стойност 
по лимита 
за целевата 
помощ на 
количката 
до изтичане 
на срока

12.8. Комплект гуми, ла-
гери

По фактура

13. Комбиниран стол за тоалет и баня:

№ по  
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

13.1. Комбиниран стол за 
тоалет и баня 

Брой 200,00

13.2. Комплект гуми, ла-
гери 

 Брой По фактура

13.3. Основен ремонт на 
тоалетен стол, стол 
за баня и комбиниран 
вариант (комбиниран 
стол за тоалет и баня)

 Брой По факту-
ра , но не 
повече от 
остатъчна-
та стойност 
по лимита 
за целевата 
помощ до 
и з т и ч а н е 
на експло-
а т а ц и о н -
ния срок

14. Специализирани помощни средства и 
принадлежности:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

14.1. Антидекубитална възглав-
ница

Брой 43,00

14.2. Антидекубитален дюшек Брой  120,00

14.3. Антидекубитален дюшек –  
с помпа и въздушни камери

Брой  220,00

14.4. Масичка за инвалидна ко-
личка

Брой 48,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

14.5. Щипки за захапване на 
предмети от разстояние

 Брой  12,00

14.6. Стеснители за инвалидни 
колички

 Брой  12,00

14.7. Приспособления на лек 
автомобил за инвалиди с 
трайни увреждания, чието 
придвижване е затруднено

  до 
1440,00

15. Говорещ термометър за 
телесна температура

Брой 60,00

16. Вертикализатор от седна-
ло в изправено положение 
за деца с увреждания

Брой 850,00

Заповедта влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-

01/319 от 2.04.2008 г. на министъра на труда и 
социалната политика, съгласувана с министъра 
на финансите и министъра на икономиката.

Настоящата заповед да се доведе до знание-
то на ресорния заместник-министър на труда и 
социалната политика, на директора на Дирек-
ция ПХУРВСП при МТСП, на изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане 
и на изпълнителния директор на Агенцията за 
хората с увреждания за сведение и изпълнение.

Министър: 
Б. Петков

6285

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ЗАПОВЕД № ТРД1728 
от 13 юни 2018 г.

В Министерството на туризма е постъпило 
заявление с вх. № Т-92-00-404 от 15.05.2018 г., 
допълнено с писмо № Т-08-00-308 от 11.06.2018 г. 
от Здравко Димитров – областен управител на 
област Пловдив, Александър Държиков – за-
местник-кмет на община Пловдив, Красимира 
Чахова – заместник-кмет на община Стара Загора, 
Ангел Папазаов – кмет на община Първомай, 
Мария Киркова – кмет на община Харманли, 
Мюмюн Искендер – кмет на община Минерални 
бани, Маргарита Георгиева –  заместник-кмет на 
община Тополовград, Надежда Димитрова – се-
кретар на община „Марица“, инж. Любозар 
Фратев – председател на УС на СНЦ „Тракийски 
туристически район“, проф. Йорданка Алексие-
ва – упълномощен представител на Съвета по 
туризъм – Пловдив, и Иван Михалев – предсе-
дател на УС на „Сдружение на хотелиери и рес-
торантьори – Стара Загора“, относно учредяване 
на Организация за управление на туристически 
район с наименование Организация за управление 
на Тракийски туристически район. 

След преглед на документите, приложени към 
заявлението, от фактическа и правна страна се 
установява следното:

Съгласно чл. 22 от Закона за туризма орга-
низация за управление на туристически район 
се учредява най-малко от две туристически 
сдружения, вписани в Националния туристиче-
ски регистър, чието седалище е на територията 
на туристическия район, четири общини от 
територията на туристическия район, като една 
от тях е седалище на района, и една областна 
администрация от територията на туристическия 
район. Видно от информацията в заявлението, 
Учредителният комитет на Организация за уп-
равление на Тракийски туристически район ще 
се състои от следните туристически сдружения: 
СНЦ „Тракийски туристически район“, прите-
жаващо удостоверение за вписване в НТР № 37 
от 25.10.2013 г., „Съвет по туризъм“ – Пловдив, 
притежаващо удостоверение за вписване в НТР 
№ 3 от 17.10.2013 г., и „Сдружение на хотелиери 
и ресторантьори – Стара Загора“, притежава-
що удостоверение за вписване в НТР № 12 от 
28.10.2013 г., както и следните общини: община 
Пловдив, община Стара Загора, община Пър-
вомай, община Харманли, община Минерални 
бани, община Тополовград, община „Марица“ и 
областна администрация на област Пловдив, с 
което са изпълнени изискванията на чл. 22 от 
Закона за туризма. 

В съответствие с изискванията на чл. 18, 
ал. 1 и чл. 24, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за туриз-
ма в заявлението за откриване на процедура за 
учредяване на организация за управление на 
туристически район подробно са посочени дей-
ностите и целите на Организацията за управле-
ние на Тракийски туристически район, както и 
туристическия район, за управлението на който 
се създава организацията, а именно Тракийски 
туристически район. 

Заявлението е подписано от всички члено-
ве на учредителния комитет и са приложени 
необходимите документи съгласно чл. 24, ал. 3 
от Закона за туризма. Представен е поименен 
списък на учредителите от всяка група по чл. 22 
от Закона за туризма. 

Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за 
местното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел и чл. 24, ал. 3 от Закона за 
туризма са представени решения на общинските 
съвети за участие и членство на съответните общи-
ни в Организацията за управление на Тракийски 
туристически район, видно от Решение № 440 от 
18.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, 
Решение № 1239 от 30.11.2017 г. на Общинския 
съвет – гр. Стара Загора, Решение № 264 от 
30.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Първо-
май, Решение № 432 от 22.12.2017 г. на Общин-
ския съвет – гр. Харманли, Решение № 333 от 
30.11.2017 г. на Общинския съвет – Тополовград, 
Решение № 551 от 20.12.2017 г. на Общинския 
съвет – с. Минерални бани, Решение № 130 от 
24.04.2018 г. на Общинския съвет „Марица“, както 
и протоколи с решения за участие в процедура 
по учредяване на Организация за управление на 
Тракийски туристически район от управителните 
съвети на съответните сдружения.


