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Извадка от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППИЗХУ за видовете помощни 
средства заплащани от Агенция за Социално Подпомагане, медицинските условия, 
необходимите документи за отпускане и експлоатационния срок.  

 

№ Видове помощни 
средства 

Медицински условия за 
отпускане 

Необходими 
документи 

Експлоатационен 
срок 

1. Инвалидни колички 

а) рингови, с чужда 
помощ, с едностранно 
задвижване, с 
регулиращ се гръб и 
други 

 
 
б) акумулаторни  
колички 

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

 
 
Увреждане и на горните 
крайници, което не 
позволява самостоятелното 
използване на количките по  
буква “а”, и ако лицето е 
физически и психически 
годно да управлява такава 
количка 

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 
 
 

Шест години с  
право на един  
основен ремонт,  
по спецификация, 
комплект гуми и 
лагери на всеки две 
години. За децата до 
18 години 
експлоатационният 
срок е 3 години. 
 
Десет години с 
право на два 
основни ремонта, по 
спецификация  
комплект гуми и 
лагери на всеки две 
години и комплект 
акумулаторни 
батерии на всеки 
три години. 

2. Тоалетен стол и  
стол за баня или  
комбиниран 
вариант 

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

 

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 
 

Шест години с  
право на един  
основен ремонт, по 
спецификация, 
комплект гуми 
илагери на всеки 
две години.  
 
За децата до 18 
години 
експлоатационният 
срок е 3 години. 

3. Aнтидекубитална 
възглавница и/или  
дюшек 

При болни с тежки 
неврологични заболявания,  
придружени с квадрипарези 
или хемипарези, будна 

Медицински протокол 
от специализирана 
ЛКК, издаден от 
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кома, усложнени 
невромускулни 
заболявания, довели до 
принудително залежаване в  
една и съща поза, и 
терминално  болни 

диагностично-
консултативен център 
(ДКЦ) към 
MБАЛ/СБАЛ или 
УМБАЛ/УСБАЛ, или 
експертно решение на 
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК 

Три години 

4. Патерици, бастуни, 
ходилки и 
проходилки 

По медицински индикации, 
удостоверяващи 
постоянната нужда от тях. 

Медицински протокол 
от специализирана 
ЛКК по профила на 
заболяването  или 
експертно решение на 
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. 

 

Три години 

5.  Слухови апарати с 
индивидуална 
отливка към тях 

а) цифрови слухови 
апарати 

 
 
 
 
По медицински индикации 

 
 
 
Медицински протокол 
от специализирана 
ЛКК за ушни, носни и 
гърлени болести 
(УНГ) от клиника 
(отделение) по УНГБ 
при областни МБАЛ 
или клиники по УНГБ  
при УМБАЛ.  
 
За децата до 18-
годишна възраст  
протоколите на  ЛКК 
по УНГ болести да са 
издадени от клиника 
по УНГБ при  
УМБАЛ. 

 

 
Шест години (един 
ремонт в рамките на 
експлоатационния 
срок) 

6. Ортопедични обувки 
и/или апаратобувки 

Скъсяване на долен крайник 
с 5 и повече см. При липса 
начасти, деформации или 
увреждане на ходилото, 
затрудняващи 
придвижването. 

Медицински  
протокол от 
специализирана  
ортопедо-
травматологична  
ЛКК или експертно 
решение на 
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК 

Един чифт на  
6 месеца с право на 
една поправка (два 
чифта за 12 месеца с 
право на две 
поправки) за деца 
до 18-годишна 
възраст.  
Един чифт с право 
на един безплатен 
ремонт за една 
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година (два чифта с 
право на два 
ремонта за две 
години) за 
останалите 
правоимащи лица. 

 




