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8.05.2018. Зададени въпроси.Отговори.Коментари
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Въпросите публикувани по-долу са зададени в електронната ми поща E mail: etvoev@abv.bg
Отговорил съм на хората, които са ги задали. Ако отговорите могат да представляват интерес
за Вас може да ги намерите на страница Права и проблеми в раздел Въпроси и отговори.
Част I(от 2012г. до декември 2016г
Въпроси и отговори
, страница от
http://www.voevmedical.com/
и
http://www.etvoev.com/
. [/b]
Част II. Помощни средства, въпроси и отговори(от 17.12.206г зададени въпроси и отговорите
им)
Помощни средства, въпроси и отговори

Въпросите са с пълния текст, автентични и не са редактирани дори когато има явни грешки в
тях. Изписвам само инициалите на задалите въпросите за да запазя тяхната анонимност.

Въпросите са свързани с правата на инвалидите с ТЕЛК, възрастните хора, хората с
увреждания без ТЕЛК, болните хора във връзка с помощните средства, отпусканата целева
помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП), злоупотреба с правата от длъжностни лица.
Съвети за устояване на правата, както и злоупотреба от длъжностни лица има на страница Ко
рупция при помощ от АСП
. За действителни случаи на отказ на АСП за отпускане на целева помощ, обжалване и
последващо отпускане на помощта може да научите на страница
Откази на АСП

Във времето броя на въпросите нарасна много. За по-голяма прегледност и лесно търсене
напоследък публикувам само въпросите с пълният им текст. Ако отговора на даден въпрос ви
интересува може да го намерите на страница Права и проблеми в раздел Въпроси и отговори
Въпроси и отговори
. Ако някои от въпросите предизвикат дискусия по темата може да изразите мнение, коментари
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или добавяне на допълнителна информация тук във форума. По даден въпрос ако има интерес
мога по ваше искане да разширя коментара си и да го публикувам във форума. За връзка с мен
може да пишете и на електронната ми поща E mail:
etvoev@abv.bg
.

Темата е разширена с въпроси зададени на Министерство на труда и социалната политика от
хора с увреждания и техните близки. Разширените коментари на Георги Воев може да намерите
на страница МТСП. Въпроси и отговори http://www.voevmedical.com/мтсп-отговори-помощни-ср
едства

В същият раздел Права и проблеми на страница Откази на АСП има разгледани действителни
случаи. Там може би ще намерите и подобен на Вашият случай, ако имате отказ от Социално
подпомагане.

Въпроси може да задавате тук или на електронната ми поща etvoev@abv.bg .
Георги Воев, управител на &quot;Воев-София&quot; ЕООД, удостоверение № 099/2008 г. на
Министерство на труда и социалната политика-Агенция за хората с увреждания,
=====================================================================

Последни зададени въпроси

Ако отговорите могат да представляват интерес за Вас може да ги намерите на страница Права
и проблеми
в раздел
Въпроси и отговори
Въпроси и отговори
. Архив: Всички въпроси зададени от 2012г до 17.12.2016г

Част II. Помощни средства, въпроси и отговори(от 17.12.2016г до момента зададени въпроси
и отговорите им)
Помощни средства, въпроси
и отговори
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• 8 май 2018 И.К. Получаването на помощ от АСП или по друга пътечка възстановяването на
средства за закупуване на катетри

Възможно ли е получаването на помощ от АСП или по друга пътечка възстановяването на
средства за закупуване на катетри?

• 12 април 2018 А.А. Ред за получаване на акумулаторна количка.

Здравейте казвам се Александър.
Имам телк решениие 95.%.без право на чужда помощ
аз съм на хемодиализа на 37,години съм
Трудно ходя имам и Бехтерев
заради запушване на фистолите на ръката са ми слагали катетри на краката зада може да ми
се прави хемодиализа. И сега още по тежко ми е да ходя..
Но изкам да имам такава акумолаторна количка за да мога да си излизам на вън. Тел…

• 20 март 2018 П.Д. Скоби с талон за паркиране като инвалид

Здравейте! Пиша Ви относно мои неприятности за паркирането ми в синя зона на град. Сливен.
Аз съм от Пловдив и не познавам града. Имам ТЕЛК-ово решение и съответно талон за
паркиране като инвалид. В Пловдив, Бургас, Варна и дори Слънчев бряг не съм имала никакви
неприятности (да ми поставят скоби), когато съм паркирала на места след знака, обозначаващ
Синята зона, ако местото за инвалиди е заето. За първи път съм с кола в град Сливен….
Надявам се да ми звъннете на мобилен телефон …., за да Ви разкажа „одисеята“ си и да получа
съвет как да се справя с поредната подигравка като инвалид. Благодаря предварително.
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Отговор на Георги Воев
Здравейте, трудно мога да Ви дам съвет. Това което зная от служителите на Градска мобилност
София е че се зачита само паркиране на мястото за инвалид и то до 4 часа дори ако това място
е заето от друг автомобил и Вие не можете да паркирате там. Случая съм го описал на
страницата от моя сайт voevmedical.com/
Стикер „инвалид“

• 21 02 2018 Д.В. Относно получаване на финансова помощ след оперативно лечение при
фрактура на тазобедрената става на пенсионер.

на 30.01.2018 г. моятя майка, която е на 70 години след краткотрайна загуба на съзнание пада
на земята и си счупва долният десен крайник.
Късно вечерта постъпва за преглед и лечение в МБАЛ ШУМЕН, където се потвърждава
диагнозата-фрактура на тазобедрената става.
На 02.02.2018г. е извършена продължителна операция и смяна на тазобедрената става, за
което е внесена сума в полза на МБАЛ Шумен в размер на четири хиляди и двадесет лева и е
издадена фактура за внесената сума.
Върпосът ми е: Има ме ли право на финансова помощ и от коя институция?

• 13 02 2018 В.П. Консултация. Акумулаторна количка. Еднократна целева помощ в размер
до 600 лв. за преустройство на жилище

…казвам се … и ви моля за консултация.С 100%инвалидност съм с малко дете съм.Първият път
когото ме инвалидизираха ми бе отказана помощ за преустройство на дома. В момента, майка ми
се грижи за мен и съм разделена със семейството ми.Моторна количка не ми отпуснаха,дадоха
ми инвалидна количка,която е огромна,дори не минаваше през вратите и роднини ми
заеха.Какви права имам,със съпруга ми искаме да сме заедно,но трябва да се обособи
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специално място за мен,баня,рампа.Благодаря,ви!

Зададен въпрос в електронната ми поща • 11 02 2018 Г.Н. Какъв е редът да се възползваме
от помощ от Дирекция социално подпомагане

Баба ми( 82г.) претърпя операция на тазобедрена става на 08.02.2018г.
Предстои и изписване тези дни от болницата и съответно нужда от помощни средства за вкъщи.
( представка за тоалетна чиния и представка за легло, може би и проходилка).
Въпросът ми е какъв е редът да се възползваме от помощ от Дирекция социално подпомагане.
Нужно ли е при изписването да се впише от лекарите, че пациентът има нужда от помощни
средства. В нашия случай имаме ли право да се възползваме от този вид помощ.
Ако закупим помощните средства предварително ще ни бъдат ли възстановени парите или
трябва първо да получим финансовата помощ?

Зададен въпрос в електронната ми поща • 06 02 2018 С.З. Тази година ще има ли субсидия?

Здравейте! Искам да попитам, тази година ще има ли възможност да се получи такава
субсидия? Благодаря предварително!

Отговор на Георги Воев

Следете страниците от сайта ми voevmedical.com/
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Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Финансиране

Финансиране

Там публикувам обявленията за субсидията.
Обикновено до средата на февруари излиза обявлението.
Предполагам че до няколко дни ще излезе обявлението след което имате срок от един месец за
подготовка и кандидатстване.
Условията са едни и същи през годините.
Докато чакате излизането на обявата, на горните страници може да се запознаете с обявата за
миналата 2017г.
===============

27 01 2018 Попаднах на интересен въпрос и отговор на Министерство на труда и социалната
политика от 2017. Публикувам въпроса. Отговора може да намерите в сайта на МТСП или на
страницата от сайта ми
Помощни средства, въпроси и отговори

2017-09-27 11:30:48 – Валентин Иванов имам дете инвалид. Наскоро взехме инвалидна
количка,но не можем да я сваляме по стълбите. Намерих устройство за качване и слизане
правено от българска фирма,но сумата е 7400лв. Има ли начин да ми се помогне да го взема?

6 / 41

network-hv - Национална мрежа на хора с увреждания
Generated: 23 June, 2018, 15:45

• 21 01 2018 Г.Г. ДСП Димитроврад започва процедура по обжалване на мед протокола на
ЛКК

Преди време Ви се обадих и ми дадохте правилен съвет. Направих всичко както трябва а
именно:
1/Явих се пред ЛКК комисия която ми издаде мед. протокол
за получаване на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.
2/Явих се в Социални грижи и подадох всички документи за получаване на заповед,
Но вместо заповед и превод сумата за закупуване на акумулираща количка получих писмено
уведомление че ДСП Димитровтрад започва процедура по обжалване на мед протокола на ЛКК
в тази връзка директора на ДСП ще се произнесе със заповед след произнасяне на ТЕЛК по
отношение на потребността от съответното МИПСПС. Много Ви моля посъветвайте какво да
правя при тази ситуация.

• 04 01 2018 В.М. Кислородотерапия вкъщи. ХОББ. Медицински кислород в домашни
условия

Баща ми има ХОББ и застойна сърдечна недостатъчност. Лекарите казват, че вече ще му трябва
кислород и вкъщи. Интересува ме какви са цените на продуктите Ви в тази насока.

Отговор на Георги Воев:

Медицински кислород в домашни условия може да осигурите по два начина:
-от предварително напълнена под налягане с медицински кислород бутилка
-от кислороден концентратор произвеждащ на място медицински кислород
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Няколко важни момента при ХОББ, клъстерно заболяване и други заболявания изискващи
лечение с медицински кислород :
По лекарско предписание се приема количество медицински кислород изразено дебит/ в минута
и продължителност на приемане на кислорода в минути. Когато поради различни причини няма
указания на лекуващия лекар се приема за нормално приемането на медицински кислород за
лечение 1-2 литра/минута с продължителност до 45минути.

При дебит 1л в минута за бутилка от 2литра ще бъде изчерпан кислорода за 6.67 часа
непрекъснато подаване на кислород, за бутилка от 3литра за 10 часа, за бутилка от 5литра за
18.33 часа.

Кислородния концентратор ще подава непрекъснато кислород до 5л/мин или до 10л/мин в
продължение на 8 часа и след 15 минути почивка още 8часа и т.н. Кислородния концентратор е
предвиден за непрекъснато подаване на кислород с кратка почивка на апарата от 15 минути на
всеки 8 часа работа.

С една дума според консумацията на нужния кислород оптимално в къщи може да използвате
бутилка или концентратор. Ако искате във всеки момент да имате под ръка кислород и да не се
занимавате с носене и пълнене на бутилки най-практични(но по-скъпи!) са концентраторите.

Според дебита и продължителността на приемане на кислорода може да използвате лека за
носене за зареждане бутилка с вместимост 2,3, 5литра или кислороден концентратор
произвеждащ кислород до 5 или до 10 литра/мин.

В моя сайт voevmedical.com/ може да намерите конкретна информация на страници:

Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение Кислородна терапия, наем и продажба.
Лечение
Обзорна статия с практически съвети

Кислороден концентратор или кислородна бутилка? Кислороден концентратор или
кислородна бутилка?
Кислородна бутилка или кислороден концентратор да изберем за лечение с медицински
кислород вкъщи?
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Домашен кислороден концентратор IREN Домашен кислороден концентратор IREN

Мини кислородни бутилки за дишане Мини кислородни бутилки за дишане

Раздел Кислородни бутилки, концентратори Кислородни бутилки, концентратори

Ние продаваме и отдаваме под наем, както леки алуминиеви бутилки за кислород така и
кислородни концентратори. Условията и цените ги има в страниците с преките връзки описани
по-горе.

• 03 01 2018 В.М. Рампа за инвалидна количка

Имам познат на инвалидна количка, парализиран от Множествена склероза, много трудно
движи ръцете и краката си. Живее на нисък първи етаж в жилищна кооперация в жк „Младост“
1, гр. София, а от входната врата го делят не повече от 10-тина стъпала (реално мисля че бяха
5-6). От години не е напускал дома си, тъй като в жилищния блок няма конструкция,
позволяваща на инвалидната количка да слезе по стълбите. Човекът ползва асистент, но тя е
дама и няма физическа възможност да извършва силови процедури като вдигане и смвъкване
на количката и на болния пациент. В желанието си да му помогна да се почувства малко
по-пълноценен и свободен, попаднах на Вашия сайт и разгледах предложенията Ви, които
силно ме впечатлиха.

Отговор на Георги Воев:

Вижте преносимата мобилна телескопичната рампа.
Може би тя ще Ви свърши работа.(За 5-6 стъпала)
Поставя се върху стъпалата и се прибира обратно в къщи.

Олекотена рампа 77-210см модел 8161 Олекотена рампа 77-210см модел 8161
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• 15 12 2017 Ж.В. Имам ли право на помощ за закупуване на лпс и до колко к.с. Мускулна
дистрофия и ТЕЛК-100

Аз съм с мускулна дистрофия и ТЕЛК-100.Имам ли право на помощ за закупуване на лпс и до
колко к.с.

Отговор на Георги Воев:

Съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ

Чл. 48. (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева
помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв.,
ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или
по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход. (2) Хората с трайни
увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни
условия:

да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид
и степен на увреждане; 2. да са работещи или учащи се; 3. да не са ползвали финансови
облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

Чл. 49. Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично
моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.

При заболяване мускулна дистрофия съгласно ППЗИХУ имате право на целева помощ от АСП за
закупуване на акумулаторна количка(скутер) в размер на 3019лв ако не можете да се
придвижвате самостоятелно с обикновена рингова инвалидна количка, физически и психически
сте в състояние да управлявате акумулаторна количка и сте с увреждания на ръцете и краката.

• 13 12 2017 Д.Н. Възрастен. Операция смяна на тазобедрена става. Рехабилитация.
Помощни средства
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Здравейте, малко съм объркана и не зная дали ще можете да ми помогнете. На 06.12.2017г.
моята майка претърпя операция за смяна на тазобедрена става. Тя все още е в болница, прави
по няколко крачки с проходилка,която и е дадена от отделението, но и предстои изписване и аз
се питам- а сега накъде. Има ли право на безплатни помощни средства,а ако има,какъв е редът.
Тя е възрастна и ще отнеме време,за да се възстанови,а аз не знам как да и помогна. Има ли
право на рехабитация. Благодаря Ви предварително

Отговор на Георги Воев:

В моя сайт voevmedical.com/

на страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
съм публикувал информация за възрастните хора и как да се възползват от ЗИХУ(Закон за
интеграция на хората с увреждания) и ППЗИХУ Правилника за приложението му.
С една дума майка ви като възрастен човек има същите права както инвалидите с ТЕЛК по
отношение на помощните средства.
След смяна на става ако тя е трудно подвижна или е лежащо болна(ако е много възрастна)
може да получи помощ от АСП за закупуване на помощни средства.

Рехабилитация. Също така с направление № 7 от личния лекар може да продължи
рехабилитация(7-10 дни) в друго болнично заведение за долекуване след като я изпишат от
болницата, където са извършили операцията.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

8. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с
увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са
били болни и не са лежали в болница(болнично заведение). Много хора грижещи се за
възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се
мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни
проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за
лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани
от залежаване, „декубитуси“…
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Страници със специализирана информация:

За трудно подвижни хора помощни средства и медицински изделия

За лежащоболни помощни средства. Дюшек за легло, лифтери

Съвети за възрастни при помощ от социалното

След смяна на става

• 12 12 2017 Г.Г Право на помощ от АСП за триколка и електрически скутер(акумулаторна
количка)

Прочетох доста неща от Вас и за това се обръщам за съвет какво да направя.
Но да се представя: Казвам се Г... от гр. Меричлери на възраст съм 76 години.
До скоро се радвах на що годе добро здраве, но… от една година страдам от остри болки в
коленете. С направление от личната лекарка се явих болницата в Димитровград и след преглед
от специалист бе установено, че двете ми стави са за смяна.За което нямам финансови
възможности , а и страха ми е по голям.С една дума не мога да се реша и да извърша това. До
някъде реших проблема ,като си закупих втора употреба мини скутер E- SCOOTER , което ми
помага за по лесно предвижване.Лесно, но е с две колела и според възрастта си искам да си
закупя една триколка която да ме улесни при предвижването.Отидох при личната лекарка ,
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която ми приготви документи и направление за помощ от Социалните.Но…след като ме
изслушаха ми препоръчаха да отида до Хасково и се явя пред ЛКК,а от там да отида до
Болярово за заверка.Та аз едва вървя въпреки ,че бастуна ми помага. Но така ми била съдбата.
Ще Ви моля можете ли да ми дадете някакъв съвет.

• 26 11 2017 В.Д Имам ли право на кислородна бутилка с ТЕЛК?

Здравейте,питам дъщеря ми е онкологично болна,с ТЕЛК, рака е от 2004 год на двете гърди,има
3 операции,в момента сме на 9 химиотерапия,,има ли право на кислородна бутилка с ТЕЛК….

• 03 10 2017 Д.Д Ортопедични обувки, медицински протокол, обжалване на Социално
подпомагане и изпращане на ТЕЛК

Искрено се надявам да ми помогнете. На 12.09.2017 с детето ми посетихме ортопед, който
установи, че синът ми е с плоскостъпие и със скъсени ахилесови сухожилия. На база на
прегледа , д-р. Челебиев написа протокол за отпускане на ортопедични обувки. Подадох си
документите в ДСП на 27.09.17 и на 03.10.17 получих писмо , което е с дата 28.09.17 ,с което ме
уведомяват, че е инициирана процедура по обжалване пред ТЕЛК на основание чл.112, ал. 1 ,
т.2 от закона за здравето. Какво трябва да правя?

• 25 09 2017 М.И. Целева помощ от АСП за перука, дамско тупе, епилация
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Попаднах на вашият мейл от нета. Добре ,че ви има. Имам проблема от 7години. Съвсем
случайно научих за тази възможност. Личната ми лекарка нямаше никаква информация.
След консултация ми даде направление и ме прати да иптам в Кожен диспансер.Там изобщо не
бяха чували за такава услуга и комисия.Препратиха ме да питам в Онкодиспансера.Там също не
знаеха нищо по въпроса. И пак случайно една г-жа от опашката на рецепция ме насочи към една
болница в града. Там на рецепция ми казаха -да има такава комисияОставете епикризи,Копие от
лична карта и 20 лв. 20лв са 20% от 100лв. След седмица взех протокола и подадох документи в
АСП . След 15 дни получих отказ …Протокълът е издаден от хирургична комисия ,а моят
проблем ендокринологичен. Без никакви обяснения повече…поне да ми кажат къзе в града има
такава комисия.
………
Моите въпроси…съгласно кой документ имам право на Перука. Сумата ,която отпускат твърда
ли е или варира от заболяването ,от материалния статус на кандидатсващия . Аз съм пенсионер
.За съжаление заболяването ми е необратимо. Еднократно ли получавам тази помощ или
периодично. Имам ли право на помощ за епилация на лицето …т.к. окосмяването е почти мъжко
,а епилацията е не по-малко от 80 лв. на месец,затова и аз не я ползвам. …………………….
Освен перуки ,предлагта ли се и дамски тупета със залепване и какви са цените …по-скъпи или
по-евтини от перуките иимам ли право на такова. Как да подходя от тук нататък

• 22 08 2017 В.Н. Връщане на АСП помощни средства

Когато бъде отпуснат пълен комплект за лежащо болен, но болният решава, че след време
например инвалидна количка не му е нужна, а само дюшек, какво се прави? Задължително ли е
да върне количката?

Отговор на Георги Воев:

Помощните средства купени с помощ от АСП са собственост на АСП.
Според закона щом не са нужни вече трябва да се върнат на АСП, за да се ползват и от други.
Никой не може да Ви задължи да се върне целия комплект-връща се това от което вече нямате
нужда.
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Това е по Ваша преценка от кое вече нямате нужда.
Друг е случая когато почине правоимащия преди да е изтекъл срока на експлоатация.
Тогава целия комплект трябва да се върне на АСП
Всички тези въпроси са в правомощията на АСП и е редно да се обърнете към тях, но не е лошо
да си знаете правата.

25 08 2017 Допълнително зададен въпрос: фирмата какво правите с върнатия дюшек?

Здравейте отново. Имам друг въпрос. След като задължително трябва да се върне средство,
което не се използва, например пасивен дюшек, вие от фирмата какво правите с върнатия
дюшек? И нормално ли е пасивния дюшек да бъде без етикет, а само облечен в найлон?
Благодаря.

Отговор на Георги Воев:

Здравейте,
Грешно сте разбрала. Не ги връщате във фирмата от където сте ги взели помощните средства,
а ги връщате в АСП.

Ще разширя отговора си за хората на които АСП ще предложат да ползват върнатия от Вас
дюшек
без значение активен или пасивен и без значение как е
опакован от Вас.

Моят съвет към тези хора е: Не вземайте от АСП дюшек ползван от други преди Вас. В
дирекциите на АСП нямат условия за дезинфекциране на ползвани от други антидекубитални
дюшеци. Искайте си от АСП полагащите Ви се 372лв за да си закупите нов антидекубитален
дюшек. Това е Ваше право и никой не може да Ви го отнеме.

•

14 08 2017 С.А. Условия и необходими документи за кандидатстване за отпускане на
помощ за закупуване на помощни средства за трудно подвижен,без телк.
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Интересува ме какви са условията и необходимите документи за кандидатстване за отпускане
на помощ за закупуване на помощни средства за трудно оодвижен,без телк

Отговор на Георги Воев: Вижте информацията на тази страница по-долу и на страници:

Инвалидна количка за 100лв и нова за 350лв

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

от моя сайт voevmedical.com/

•

14 07 2017 E.В. Социалните ще отпуснат ли пари за облегалка, колан за трудно подвижни
пора, въртяща се опора за крака и катерач за стълби

Майка ми е първа група с чужда помощ след инсулт.
Възползвахме се от безплатен дюшек, проходилка, стол и количка.
Направихме й операция на крака и вече не мога да я вдигам и извеждам навън.
Дали от социалните ще отпуснат пари за облегалка, колан за трудно подвижни пора,
въртящото, нй което стъпва и катерач за стълби.

04.07.2017 М.Д. Система за събиране на урина при мъже
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Здравейте, бих искала да попитам дали имате в наличност Система за събиране на урина при
мъже Урокс/UROX

Отговор на Георги Воев

Преди години го продавахме.

Имаме по-добър вариант:
Катетри тип презерватив, изпускане на урина
Урошийтс презерватив се ползва заедно с Conveen уринаторна торбичка(600ml/45см) с 2бр.
колани за прикрепване към крака.

20.06.2017 К. Д Проблем със задържане на краката към педалите, колело и 100%
увреждане

Здравейте, синът ми е със 100% увреждане и имаме колело ,но има голям проблем със
задържане на краката към педалите. До сега беше с лепки,които заших ,но не са добро
решение. Можете ли да ми помогнете с решаването на този проблем.

11.06.2017 Л. К Финансиране на фирма на инвалид 54%
Въпрос зададен ми в електронната поща etvoev@abv.bg Помощни средства, въпроси и
отговори Част II

Имам 54% инвалидност с право на работа и съм собственик на ЕООД. Бих желала да
кандидатствам по програмата за 2018 г., по програмата на АХУ за финансиране на фирми за
козметично и фризьорски оборудване и за целта желая да си подготвя проект, какво ще ме
посъветвате? Искам да си разширя дейността и обновя салончето си с цел по-добра печалба и
нови клиенти.

Отговор на Георги Воев
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На моята страница в сайта ми Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
съм публикувал някои съвети. Като начало прочетете информацията на тази страница.
Част от съветите:
“ …Практични съвети от Воев за хората, които ще кандидатстват по проектите:

-следете в сайта на АХУ за обявяване финансиране по проектите

-още сега, предварително се запознайте с методиката, изискванията и условията за
кандидатстване. Четете внимателно.

-щом се обяви финансиране, насрочете си среща в АХУ за консултации, откъдето може да
получите ценни съвети/ако желаят да ви ги дадат/

-важни условия за успех са:

– спазване стриктно на всички изисквания по методиката

– темата на проекта трябва да е актуална и значима за АХУ.

– преди кандидатстване задължително насрочване консултация в АХУ.

– работното място да е трайно/не сезонно/

– предвиденото оборудване в проекта трябва да е свързано с работното място и методиката.

-Използвайте времето преди обявяване на финансиране на проектите да се запознаете с
методиката, където са описани изискванията. Когато се обяви финансирането започва да тече
срок, времето през който ви трябва за подготовка на документите…“
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05.06.2017 В.Й. Инвалидна количка на ток,тип скутер, отпуснат преди 6 години, сега
починал.

Имам нужда от съвет и срещнах вашия имейл в нета.
Става въпрос за инвалидна количка на ток,тип скутер,който беше отпуснат на майка ми преди 6
години. За съжаление тя почина преди няколко дни.Гаранцията на скутера е 10 години.
Искам да попитам има ли някаква възможност да остане да го ползва баща ми, да кажем с
плащане на някаква сума от наша страна за оставащите четири години.

11.04.2017 С.С Дете на 3г. Кой назначава специализираните уреди- проходилки, колела и т
н?

Извинявам се, ако задавам въпроса не където трябва, но съм в пълно невидение по темата.
Дъщеря ми е на 3г диагностицирана с ДЦП. В ТЕЛК решението не е допълнително написано
нищо освен степента-75%
Правим изследвания, ходим на прегледи и правим всеки ден рехабилитация с рехабилитатор.
Не е проходила все още и се интересува ме кой назначава специализираните уредипроходилки, колела и т н?
Искам да и помогна да бъде самостоятелна доколкото е възможно за състоянието и.
Ако може някои от уредите да са и полезни бих желала да и служат, но няма информация. – кой
, какъв/ какво би и било в полза?

31.03.2017 И.И Днес си получих заповедта-отпускат ми средства за обувки и стелки-това,за което
се борих през тези месеци.Равносметката от моето &quot;опълчване&quot; е 1 пропусната година
и 1 ненужно явяване на ТЕЛК,което да докаже/не знам на кого/,нещо вече доказано и описано в
документите ми. Развитие на случая отразен по-долу на тази страница (• 17.12. 2016 И.И. Получен
отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване)
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• 17.03.2017 А.Г Скутер предпазващ от дъжд. На какво имам право с ДЦП освен скутера?
Допълнителен въпрос 24 03 2017 от А.Г на 23.03.2017 Имам ли право на бастун от АСП?

Аз искам да ви попитам няоколо неща, тъй като вие ми дадохте скутер чрез общината преди
известно време където аз съм ви много благодарен, че вече не съм затворен в къщи скутера е
моят живот! Първият ми въпрос е дали имам право за още безплатни неща? Втория е тези
скутери внос от чужбина ли са и ако ДА вие правите ли внос по поръчка, същност аз търся нещо
затворено да ме препазва от дъжд дори и за по дълго пътуване градско аз съм ви прикачил
едни неща да видите какво търся inv-kolichki.eu/viewnews.php?id=82 Третият е дали моя скутер
има давност? Аз съм отворен за съвети тъй като вие сте най – внимателна и сериозна фирма,
затова питам вас!

Отговор на Георги Воев

…дали имам право за още безплатни неща?
За да Ви отговоря на този въпрос трябва да имам информация за:
Какво Ви е заболяването, какви са уврежданията, за какво сте получил целева помощ от АСП и
т.н.
Втория е тези скутери внос от чужбина ли са и ако ДА вие правите ли внос по поръчка, същност
аз търся нещо затворено да ме препазва от дъжд дори и за по дълго пътуване градско аз съм
ви прикачил едни неща да видите какво търся inv-kolichki.eu/viewnews.php?id=82

От Израел има подобни скутери. Много са скъпи и по принцип са финансово недостъпни за
хората от България.
Третият е дали моя скутер има давност?
Скутерите с помощ от АСП са за 10 години. След като изтекат 10 години имате право на нов без
да връщате старият скутер.

Допълнителна информация към зададения въпрос 20.03 2017: с 95 „% валиност съм
получил съм само скутера, заболяването ми е Детската церебрална парализа , имам парализа
на дясната страната и трудно говоря
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Отговор на Георги Воев
Имате право на целева помощ от АСП още на:
тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант
антидекубитален дюшек и възглавница(ако сте лежащо болен!)

вижте страница: Инсулти, множествена склероза, мускулна дистрофия…

Инсулти, множествена склероза, мускулна дистрофия…
Можете да кандидатствате с проект пред АХУ за безвъзмездна субсидия до 20 000лв

вижте страница: Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
Допълнително зададен въпрос от А.Г на 23.03.2017 Имам ли право на бастун от АСП?

Отговор на Георги Воев: Вие сте получил целева помощ за акумулаторна количка(скутер)
тъй-като не можете да се придвижвате сам и са Ви увредени краката и ръцете.
Ако може да се придвижвате с бастун нямате право на скутер
. Кое избирате-скутер или бастун?

• 25.02.2017 Е.Х Операция на тазобедрената става – трябва да се заплатят 1600лв. Парите
възстановяват ли се от социалните?

Искаме да попитаме нещо относно помощи за инвалиди. Тъй като свекърва ми има ТЕЛК 95% и е
трудно подвижна имаме отпуснати колички и т.н. Тези дни тя падна и си счупи крака направиха
и операция като и поставиха паланка на тазобедрената става и трябва да заплати 1600лв. От
наши близки знаем че тези пари се възстановяват от социалните но от там казаха че те давали
само колички. Може ли да ми кажете къде и как трябва да оправим документите ако наистина е
така.
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• 19.02.2017 З.С Как да кандидатствам за отпускане на субсидия за самостоятелен бизнес

Искрено се радвам, че попаднах на Вашия адрес. По професия съм учителка по математика и
информатика, но за съжалени 8 години почти без работа. С решение на ТЕЛК 74% за диабет,
ХОББ и др. с право на работа. Навърших възраст за пенсиониране, но не ми достигат 2 години
трудов стаж. Водих се на бюро по труда и за 8 години нямам нито един пропуснат подпис, но без
резултат. Сама съм и не бих желала да Ви товаря с това тази безработица как се отразява на
здравето ми.

Ясно е, че никой не информира за правата на хората с ТЕЛК ( имам впредвид служители от АСП
) и аз много се надявам да получа пълна информация от Вас как да кандидатствам за отпускане
на субсидия за самостоятелен бизнес. Желая да сте живи и здрави и предварително много
благодаря.

• 11.02.2017 Р.М Връщане на помощни средства – инвалидна количка при починал човек

Здравейте , казвам се …и имам един въпрос , по който четох доста из интернет и също Вашите
полезни съвети но не можах да открия отговора.
Моят баща беше инвалид и ползваше помощни средства от Социално подпомагане – рингова
количка, тоалетен стол , проходилка и бастун.Баща ми почина .
Всички пособия са с изтекъл експлоатационен срок с изключение на ринговата количка
.Прочетох във вашите съвети че тези които са с изтекъл срок не се връщат. А тези които не са с
изтекъл срок – трябва ли нещо да се направи с тях и някой търси ли ги?
Странно че няма никаква информация в интернет.
Благодаря предварително.

• 23.01.2017 М.С. от София Покупка с помощ от АСП. Помощни средства при наличие на
ТЕЛК
През декември 2016 бях преосвидетелствана от ТЕЛК (100% т.н.р. с чужда помощ). В
приложение Ви изпращам решението на ТЕЛК-…
Необходимо ми е да закупя от Вашия магазин с помощ от АСП (решение по
заявление-декларация СОЦО/Д-С-КС/1897/09.12.2016г.) следните продукти:
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1бр Сгъваем тоалетен стол LK8005W на колела (Цена 205 лв. Помощ АСП 205 лв.)
2бр. Канадки с фиксирана гривна черна (Цена 19 лв. Помощ АСП 14 лв.+ 5 лв. доплащане).
Във връзка с това имам следните въпроси:
1. Как се организира плащането в този случай, при който АСП покрива разходите?
2. Възможна ли е доставка в дома и в какви срокове?
Предварително Ви благодаря за помощта!

28.12.2016 Г.К Стол за баня за хора с тегло до 225кг и ролатор за хора със свръх тегло до
225кг

Бих искала да Ви попитам за условията за получаване на помощни средства.
Интересувам се от такива за тежки хора, а именно: стол за баня за хора с тегло до 225кг модел
0809773
и р олатор за хора със свръх тегло до 225кг модел 0806511.

Аз съм със 74% инвалидност и имам протокол от ЛКК от март месец2016 г. за стол и ролатор, но
ТЕЛК-а ми е до 01.01.2017 г.,
на 14.12.2016 г. се явих отново на ТЕЛК и ми дадоха 100% до 01.12.2018 г.

Ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите какво може да се направи?

Отговор на Георги Воев
Целева помощ от АСП се отпуска за стол за баня в размер на 126лв и за тоалетен стол 205лв
или за комбиниран вариант 331лв.
Закона не прави разлика дали е за тежки хора или за хора с нормално тегло.
По принцип помощните средства за тежки хора са по-скъпи тъй-като са с усилени конструкции.
За това към отпуснатата целева помощ от АСП има доплащане с лични средства.
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...и имам протокол от ЛКК от март месец2016 г. за стол и ролатор...
Целева помощ се отпуска за проходилка(обикновена) в размер на 72лв.
Ролатора е тип проходилка , но по принцип е по-скъп.
За това към отпуснатата целева помощ от АСП има доплащане с лични средства.

Ако в ТЕЛК-а от 01.01.2017 са изписани помощните средства към Заявлението АСП за целева
помощ прилагате копие от ТЕЛК,
ако не са изписани помощните средства трябва Медицински протокол от ЛКК с изписани такива.
Вижте информацията във:

Въпроси и отговори Въпроси и отговори

Помощ за закупуване
[u][i][b][url=http://voevmedical.com/права-проблеми/помощ-закупуване-помощни-средства]Помощ за
закупув
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 18 Дек 2013 15:58

_____________________________________

Актуализация 18.12.2013г.
======================================

* Въпрос на З.К. 17.12.2013г.

Здравейте! Баба ми получи исхемичен инсулт преди 2 седмици с дясна парализа (извинявам се,
но не знам точните лекарски термини). Искаме да получим помощни средства. Вуйчо ми е ходил
до болницата в гр. Благоевград, където е приета баба, за да иска да се попълни протокол от
лекарска комисия, но главният лекар е отказал да подпише. Казал е, че ще подпише единствено
за възглавница, която в нашия случай е крайно недостатъчно. Бих искала да попитам, какво
може да се направи, за да получим най-вече дюшек, инвалидна количка и стол за баня и
тоалетна? Дали законово има уредено, какво се полага на лежащо болни хора след инсулт.
Благодаря предварително за отговора.

24 / 41

network-hv - Национална мрежа на хора с увреждания
Generated: 23 June, 2018, 15:45

============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 03 Ян 2014 13:29

_____________________________________

Актуализация 03.01.2014г.
======================================

* М.П. 03.01.2014г.

Искам да облегча в някаква степен живота на моят чичо, който е неподвижен и с куп други
здравословни проблеми.За целта искам да му осигуря акумулаторна инвалидна количка и човек,
който да се грижи за него. Той е на 75 години, като на 03.12.13 бе посетен от ТЕЛК с обусловени
100 %. Откъде трябва да започна?
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 31 Ян 2014 02:23

_____________________________________

Актуализация 30.01.2014г.
======================================

*К.Д. 30.01.2014 Въпрос относно: Целева помощ за преустройство на жилището

Здравейте, отново! Тъй като при предишната ми молба към вас , вие бяхте много добронамерен
, реших пак да ви попитам.
До този момент не съм успяла да направя каквото и да е приспособление за синът ми , за да
мога по – лесно да го свалям по стълбите с инвалидната количка. Преди малко прочетох, че има
възможност за финансиране за рампа
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с трайни
увреждания имат право на целева помощ за преустройство на жилище. Всички социални помощи
и интеграционни добавки, вкл. и за хора с уврежадния се изплащат от Агенцията за социално
подпомагане.Ще се обърна към Социално подпомагане в Стара Загора, но реших че преди това
мога да се консултирам и с вас.
============================================================================
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Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by ned - 31 Ян 2014 09:12

_____________________________________

Благодарим Ви г-н Воев за полезната информация, която споделяте тук в сайта, но според
мен ще е по-полезно, като се копират Въпросите, под тях да се копират и поставят
Отговорите и тук в темата &quot;Зададени въпроси.Отговори.Коментари&quot;
Така смятам, че повече хора ще могат по лесно и бързо, докато четат въпроса тук, да
разберат и отговора към него, може да открият и своя отговор, а също така може да се
породят и други въпроси и дискусии по тази тема с помощните с/ва за хората с
увреждания.
Темата за помощните средства е важна, а и мисля доста болезнена поради разните- ниски
лимитни цени и съответно качество, дълги за експлоатация срокове и ред др. въртели на
които са подложени хората. Затова смятам, че вашата компетентност ще е още по полезна,
ако взимате отношение по въпросите и тук в сайта.
Така мисля аз

Въпроси и Отговори от вашия сайт: www.voevmedical.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D...2%D0
%BE%D1%80%D0%B8/
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 31 Ян 2014 12:04

_____________________________________

================
От Ned 31.01.2014г.

Благодарим Ви г-н Воев за полезната информация, която споделяте тук в сайта, но според мен
ще е по полезно, като се копират Въпросите, под тях да се копират и поставят и Отговорите и
тук. Така смятам, че повече хора ще могат по лесно и бързо, докато четат въпроса тук, да
разберат и отговора към него, а също така може да се породят и други въпроси и дискусии по
тази тема с помощните с/ва за хората с увреждания.
Темата за помощните средства е важна, а и мисля доста болезнена, поради разните лимитни
цени, срокове и др. въртели на които са подложени хората. Затова смятам, че вашата
компетентност ще е още по полезна, ако взимате отношение по въпросите и тук в сайта.
=================================
Изпълнявам молбата на Ned и публикувам отговора
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=================================

Отговора на Вашия въпрос е даден в Правилник за приложение на закон за интеграция на
хората с увреждания /ППЗИХУ/, а той гласи:

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на
увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ
в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от
семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на
гарантирания минимален доход.

Ако синът Ви отговаря на тези условия може да кандидатствате за отпускане на целева помощ.
В същия Чл. 50. в алинеи от 2-7 е указано какво точно да направите.
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 02 Фев 2014 06:13

_____________________________________

Актуализация 02 февруари 2014г.

*Р.К. 31.01.2014 Въпрос относно: Акумулаторна количка и скутер

здравейте г-h Воев казвам се Радослав и сам от град Добрич въпреки че има много подробни
оказания на вашия сайт реших да ви пиша тъй като и вие самия казвате че всеки случай е
индивидуален и трябва да се разглежда отделно моля за вашия съвет имам двустранна
коксартроза на тазобрдрени стави ограничаване на движението тежка форма и инфаркт така
пише в телк решението ми което е с 90% имам и някакви увреждания или по точно ограничения в
движението и на ръцете но не са отразени в телк та като имате в пред вит тези неща смятате ли
че имам право да кандидатствам за помощни средства а по точно за акумулаторна количка или
по точно скутер и тоалетен стол знам че една операция би улеснила много нещата но за сега
нямам никаква финансова възможност искам да ви питам още ако лкк ми даде положително
становище пак те ли казват че лицето психически е годно да управлява акумулаторна количка
или се ходи на психиатър аз имам шофьорска книжка тя може ли да ми послужи благодаря ви
предварително нека бог да ви благослови
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Отговор

Темата за акумулаторните колички представлява интерес за много хора.
Ще Ви отговоря по-подробно и ще публикувам отговора в моя сайт за да послужи и на други
хора.
Получих много писма в електронната си поща и след публикацията във вестник &quot;Трета
възраст&quot; отнасяща се до фирма &quot;Воев-София&quot; и безплатното получаване на
акумулаторни колички/с джойстик и специален волан-скутер/ с помощ от Социално подпомагане.
Тъй-като основанията за изписване на обикновена рингова количка и акумулаторна количка са
свързани, аз ще обясня и за двете помощни средства.

Целева помощ за закупуване на помощни средства се отпуска от Агенция за социално
подпомагане на основание ТЕЛК/когато в ТЕЛК-а е вписано помощното средство или на
основание Медицински протокол на ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ в който е вписано
помощното средство. Медицински протокол на ЛКК за помощни средства може да се издаде,
както на човек с ТЕЛК, така и на такъв без ТЕЛК.

За да бъде изписана инвалидна количка рингова или акумулаторна количка в ТЕЛК или в
Медицински протокол на ЛКК задължително:

1. Човека трябва да има увреждане на долните крайници/краката/, което увреждане да не му
позволява самостоятелно придвижване. Трябва да е здрав в ръцете, за да се придвижва
самостоятелно с инвалидната количка. Това е основанието за да се изпише инвалидната
количка в ТЕЛК или в Медицински протокол на ЛКК. Целевата помощ, която се отпуска в този
случай е 486лв

2. Когато човека освен увреждане на долните крайници има увреждане и на горните
крайници/ръцете/тогава това е основанието за изписване на акумулаторна количка в ТЕЛК или
в Медицински протокол на ЛКК. За акумулаторна количка има още едно условие: лицето да е
психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка. Целевата помощ,
която се отпуска в този случай е 3019лв.

Накратко:

Ако човека може да се придвижва сам с инвалидна количка посредством ринговете и се
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отпускат 486 лв за закупуване на обикновена рингова инвалидна количка.

Ако човека не може да се придвижва сам с инвалидна количка посредством ринговете и е
психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка се отпускат 3019 лв,
за закупуването и.

Няма значение колко % е ТЕЛК и въобще не е задължителен ТЕЛК. Обаче има значение
увреждането и състоянието на лицето и те са свързани с диагнозата отразена в ТЕЛК или в
епикриза издадена от болнично заведение.

Това е общото основание съгласно Приложение № 7от Правилник за приложение на Закон за
интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/

Във Вашия случай Вие имате увреждания само на краката съгласно диагнозата в
ТЕЛК/двустранна коксартроза на тазобрдрени стави/. Ако се явите на ЛКК, установи се и се
изпише в Медицинския протокол на ЛКК че имате увреждания и на ръцете, и тези увреждания
не ви позволяват да се придвижвате сам с рингова инвалидна количка тогава ще имате право на
акумулаторна количка. Също така ще Ви е необходимо удостоверение от психиатър че сте в
състояние физически и психически да я управлявате.
Неврологичната ЛКК, която издава Медицинския протокол на ЛКК, ако има член психиатър в
същия протокол може да пише текста &quot; че сте в състояние физически и психически да я
управлявате&quot;.
Понякога Социално подпомагане отказва да отпусне целева помощ на хора с увреждания, които
са изпълнили всички условия. Тогава следва процедурата по обжалване. На такива хора съм
помогнал да получат правата си. За такива случаи става въпрос че трябва индивидуално да се
преценят всички обстоятелства и основания.
Обширна информация по въпроса съм публикувал на страници:

Откази на АСП за отпускане на помощ. Обжалвания. Права
www.voevmedical.com/права-и-проблеми/отк...пускане-на-целева-по

вижте
Случай II. Отказ за акумулаторна количка
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Отказ на Дирекция“Социално подпомагане“ град Кула за отпускане целева помощ за закупуване
на акумулаторна количка. Обжалване и развитие на случая. Документи и факти. Начало на
проследяване на случая 01.08.2012 г. Митко Асенов от гр. Кула

Въпроси и отговори за помощните средства
http://www.voevmedical.com/права-и-проблеми/въпроси-и-отговори

Вижте въпросите свързани с акумулаторните колички

Вижте и страница:
Права на възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания
http://www.voevmedical.com/на-какво-имаме-право

За получаване целева помощ за тоалетен стол-205лв и стол за баня-126лв или комбиниран стол
за тоалет и баня-331лв с Вашата диагноза двустранна коксартроза на тазобрдрени стави нямате
проблем да получите помощ от Социално подпомагане. Ако не са вписани в ТЕЛК, трябва да си
извадите Медицински протокол от Ортопедична ЛКК, в който да са вписани.
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 07 Мар 2014 19:01

_____________________________________

Актуализация 07.03.2014г.

03.03.2014 Ф. Въпрос относно: Инсулт и правата за помощни средства

Имам нужда от информация относно правата на човека, който е претърпял Мозъчен Исхемичен
Инсулт и то за втори път...
============================================================================
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Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 19 Мар 2014 06:03

_____________________________________

Актуализация 19.03.2014г.

Въпрос за акумулаторна количка от А.Д зададен на 17.03.2014г.

Когато в решението от ТЕЛК не е записано, че лицето се нуждае от такава количка как се
процедира пред &quot;социалните&quot;. Става въпрос за баща ми, който е с І-ва група
инвалидност. Ще Ви се обадя за повече разяснения, но ако е възможно с няколко думи да ни
ориентирате предварително?

Отговор
Въпроса за правото на хората с увреждания/ не само инвалидите с ТЕЛК/ в много примери съм
обяснил в сайта ми www.voevmedical.com в разделите Права и проблеми - &quot;Откази на
Агенция социално подпомагане, Права. Обжалвания&quot; и &quot;Въпроси и отговори&quot;
Също така в сайта Национална мрежа на хора с увреждания www.network-hv.com/ във Форум с
името etvoev съм публикувал информация.
Връзките:
Откази на АСП. Права. Обжалвания
voevmedical.com/права-и-проблеми/откази-...пускане-на-целева-по

Права и проблеми в раздел Въпроси и отговори http://www.voevmedical.com/права-и-проблеми
/въпроси-и-отговори
voevmedical.com/ на-какво-имаме-право
www.network-hv.com/forum/2-vsyakakvi-tem...osiotgovorikomentari

Краткия отговор на така зададения от Вас въпрос
За да се отпусне помощ от АСП за закупуване на акумулаторна количка-скутер или с джойстик:
Не е задължителен ТЕЛК, групата инвалидност няма значение
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Лицето трябва да има увреждания на ръцете и краката и поради тази причина да не може да
се придвижва сам с обикновена рингова количка.
Да бъде психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка.
Когато в ТЕЛК не е отразено че лицето се нуждае от акумулаторна инвалидна количка в АСП се
представя Медицински протокол от ЛКК.
За да не получите отказ от АСП и след това по сложен път да обжалвате:
Ако имате възможност посетете магазин-офиса ни в центъра на София, ул. Шандор Петьофи №
1 или ни се обадете на телефоните ни 02/851 9962, 8519375 за да се запознаем подробно със
случая и да Ви кажем какво точно да направите.
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 19 Апр 2014 06:15

_____________________________________

Нов зададен въпрос 19.04.2014

18.04.2014 Н.В. Имам ли право на скутер?

Здравей те г-н Воев искам да ви попитам спрямо моето заболяване. Наследствена спастична
парапареза- тежка степен лявоконвексна сколиоза без рьогр. контрактури в глезенни стави.
Скоро ми се налаложи да си направя и операция долу на стъпало /на възглавничката/объщам се
към вас с следния въпрос имам ли право на скутер понеже преджването ми е болезнено и
трудно.
============================================================================

Re: 26.04.2014. Зададени въпроси.Отговори.Коментари
Posted by yonikos - 05 Май 2014 16:13

_____________________________________

искам да попитам някой може ли да ми даде някакъв сайт за протезни чорапи които да си
закупя с лични средства за6тото тези които имам дето ми се отпускат всяка година са толкова
негодни и нездрави при две носения максимум три по4ват да се изпокъсват здрав неми остава и
само ги кърпя
============================================================================

Re: 26.04.2014. Зададени въпроси.Отговори.Коментари
Posted by etvoev - 13 Май 2014 17:45

_____________________________________
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актуализация 13.05.2014

12.05.2014 въпрос зададен от Д.Н. Възрастен 73годишен мъж с инсулт без епикриза.
Лежащо болен. Право на помощ от АСП

Бихме искали да се възползваме от възможността да получим актуална информация от вас
относно кандидатстване пред АСП за отпускане на средства за закупуване на помощни
средства за лежащо болни.
Нашият случай е следния:
Баща ми е с пореден инсулт, който получи преди около 5 месеца. Със сигурност има ТЕЛК, но
отпреди много години и предполагам, няма да ни е от полза сега. Не е бил в болница (а
разбирам, че само в този случай ще има епикриза), т.е. няма епикриза. В момента е на 73 г. и
най-общо състоянието му е следното:
· краката не са парализирани или поне не изцяло, от легнало положение може да ги движи, но
не може да се изправи и да стои на крака, т.е. въобще не може да върви нито сам, нито с помощ
от друг;
· може от легнало положение да седне в леглото, но само с чужда помощ;
· ръцете са подвижни, макар и бавно, дотолкова, че поне може да се храни сам.
Ще сме ви благодарни за всяка информация, която сметнете, че ще ни е необходима, както и aко
отговорите на въпросите ни:
1. При това положение може ли да се предпложи какви са шансовете ни за отпускане на
средства от АСП?
2. Ще е необходимо да се направи пълномощно на друго лице, но какво още трябва да пише в
него, освен че ще послужи пред АСП, пред банка (за изтегляне на евентуално отпусната сума за
закупуване на помощни средства)? Ще се наложи ли да се представи и пред други институции?
3. Правилно ли разбирам, че при липса на ТЕЛК и епикриза, ще е достатъчно да се вземе от
личния лекар Направление № 3 за неврологична ЛКК?
4. При положение, че той е лежащо болен и не може да се яви пред ЛКК означава ли това, че ще
има посещение в дома му и заплаща ли се това?
5. За издаването на документите по цялата процедура за отпускане на средства предвидени ли
са някакви такси?
6. Ако помощно средство се закупи с депозит, какъв е срокът за доплащането (в случай, че
процедурата се проточи повече от 2 месеца, наложи се обжалване и т.н.)?
7. Ако е закупено помощно средство с депозит и впоследствие се окаже, че имаме окончателен
отказ от АСП, какво се случва – доплащаме, въпреки това; връщаме го или/и плащаме по друга
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тарифа – за наем или друго?

Краткия отговор на Георги Воев:

Възрастен 73г. с инсулт, без епикриза от болница, лежащо болен има право и ще получи
помощ от АСП
за закупуване
на помощни средства:
инвалидна количка, комбиниран стол, антидекубитален дюшек и възглавница
ако представи /или близките му представят/ необходимите документи в АСП отговарящи на
изискванията на ЗИХУ и ППЗИХУ. Няма основания за отказ. Отговаря на всички условия. Трябва
медицинския протокол на ЛКК и да се попълни молбата съгласно изискванията на закона.
Подаване на документите може да стане и без пълномощно. Парите от помощта също могат да
се получат без пълномощно.
За да не получи отказ от АСП има подробности, които трябва да се съобразят.

Пълния отговор на всички въпроси на страница Права и проблеми в раздел Въпроси и
отговори
http://ww
w.voevmedical.com/права-и-проблеми/въпроси-и-отговори
============================================================================

Re: 26.04.2014. Зададени въпроси.Отговори.Коментари
Posted by etvoev - 22 Юни 2014 04:54

_____________________________________

20.06.2014 Д.Й. Ремонт на инвалидна количка взета за ползване от друг човек.

Уважаеми г-н Воев, аз съм на 74г.,живея в София и нямам ТЕЛК. Имам букет от заболявяниядиабет тип 2,високо кръвно , флеботромбоза, остеоартрит ,но най ме тормозят 2-те дискови
хернии. Движа се трудно . Излизам 2-3 пъти седмечно с помощта на ролатор, а в къщи се
обслужвам с помощта на рингова количка,която получих от една приятелка/.Беше на покойната и
майка./За съжаление тази сутрин седалката се откъсна от рамката- 4 винта се счупиха- явно
всичко старее. Освен това гумите са в окаяно състояние. Може ли да се направи ремонт на
ринговата количка?Ще Ви бъда безкрайно благодарна, ако ми кажета на кога да се обадя и
имам ли право на безплатен ремонт?

С уважение и в очакване…. тел. 02 86… или 08…
============================================================================
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Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by msanches - 01 Юли 2014 09:05

_____________________________________

Здравейте!

Днес ампутираха на баба ми /77г./ левият крак. Десният беше ампутиран преди седмица. За
нещастие при нея процеса се разви за един месец и дойде като гръм от ясно небе. Искат да я
изпишат в четвъртък. Никой не ми дава насоки какво да правя. По принцип аз се грижа за баба
си, но не съм медицинско лице и сега в главата ми изникват куп въпроси, на които не мога да
получа отговор. Обръщам се към Вас със огромната молба да коментирате.
1. Когато я изпишат, как да процедирам с превръзките на раните, как се сменят, може ли да
ангажирам медицинско лице?
2. Как стои въпросът с инвадилизирането?
3. Трябва ли да купя специално легло или матрак?
Понеже съм с две малки деца, едното от които бебе, вярвам, че няма да ми бъде леко, но ще
направя всичко за жената, която ме е отгледала. Но не зная от къде да започна.... Пиша и
плача, най-вече защото можеше и да не се стигне до тук, ако не ни размотаваха като добитък
/казваха, че тя не е спешен случай, назначиха доплер след 20ти ден и ангиография след месец/.
Съзнавам, че тя е възрастна, но е човек... За отношението в болницата не ми се говори.
Съжалявам, че пиша толкова хаотично, но се чувствам тотално обезверена, а в главата ми е
каша.
Ще бъда безкрайно благодарна за всяко едно мнение и препоръка.

С най-добри пожелания!

Маргарита
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 01 Юли 2014 12:24

_____________________________________

Здравейте,

Това което може да направите:
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1. Преди да я изпишат от болницата може да проверите/по интернет например/ болниците за
долекуване в региона където е болницата или региона в който живее баба Ви. С направление №
7 за хоспитализация/личния лекар го издава/ може същия ден след изписването да я закарате в
болница за долекуване. Там ще е под лекарско наблюдение няколко дни/10 или 20 дни/.
Предстоят и в болницата ще е безплатно по клинична пътека.
Това може да го уредите и да се уговорите с болницата преди изписването.

Моята възрастна майка преди няколко години мина по този път.
По този начин ще спечелите време да решите какво да направите по-нататък.
Ако става въпрос за София болници за долекуване има в Кокаляне,Ботунец/Кремиковци ЕАД/ и
други.

2. Известно време баба Ви ще е лежащо болна и за да не получи рани от залежаване след като я
изпишат трябва да и подложите антидекубитален дюшек.

3. За да я обслужвате по-нататък в къщи ще са ви необходими помощни средства за
закупуването на които може да получите целева помощ от Териториална дирекция
&quot;Социално подпомагане&quot; по адреса на личната карта. За целева помощ не Ви е
необходимо инвалидизиране/ТЕЛК/.

За инвалидизирането ще Ви е необходимо повече време, но то може да остане на по-късен
етап-ако има нужда от ТЕЛК!

За помощните средства има информация на страниците на двата ми сайта
www.voevmedical.com
www.etvoev.com

При нужда може да ми пишете на електронната ми поща etvoev@abv.bg

Георги Воев
============================================================================
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Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by msanches - 02 Юли 2014 06:48

_____________________________________

Господин Воев,

Безкрайно благодаря за бързият отговор. Без да преувеличавам, вие сте първият човек, който
ми дава някаква информация. БЛАГОДАРЯ!
За съжаление, едва ли ще стане с долекуването, защото използвахме въпросният талон №7, за
да може да се ампутира и вторият крак, в случая това беше животоспасяващо.
Днес отново ще се опитам да говоря с лекарката, защото въпреки безумните изисквания на
НЗОК, за мен не е реално да отпратиш човек с два отрязани крака след три дни. Та това не е
лека операция, става дума за важни органи....
Ще пиша тук, защото информацията, която се предоставя в този форум е много полезна и би
могла да помогне и на други хора.

Още веднъж Благодаря!

Поздрави!
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by msanches - 02 Юли 2014 08:12

_____________________________________

Г-н Воев,

Какъв е реда да получа антидекубитален дюшек? Т.е. мога ли например, преди да я изпишат от
болницата, да го закупя със собствени средства, които после да ми бъдат възстановени от
АСП? Освен фактура, какви други документи са ми необходими за пред тях след като не е
нужен ТЕЛК?
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 02 Юли 2014 11:46

_____________________________________
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За да получи целева помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ в размер на 372лв за да
закупите антидекубитален дюшек трябва да са изпълнени следните изисквания:

1. Молба до АСП придружена с Медицински протокол от ЛКК в който да е изписан
антидекубитален дюшек.
Внимание! Има изисквания от коя ЛКК важат за АСП медицинските протоколи.
2. Издава се Заповед за отпускане на целева помощ от Агенция за социално подпомагане в
размер на 372лв
3. Превеждат се на правоимащия/баба Ви/ 372лв по сметката която сте дали в молбата или по
пощенски адрес
На практика около 2 месеца е времето за получаване на помощта.

За да се издаде медицински протокол за антидекубитален дюшек от ЛКК трябва:
1. Нуждаещият се да е лежащо болен/баба Ви на 77г. с 2 ампутирани крака е лежащо болна/.
Пише се в протокола-лежащо болна.
2. Има 4 основания като заболявания, единият от които е: &quot;Усложнени невромускулни
заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза&quot;. Това е текста за
възрастни хора-Общ случай. Именно този текст е най-добре да пише в Епикризата от болницата
при изписване, в краен случай личния лекар издава Етапна епикриза с този текст.

Антидекубитален дюшек може да се получи веднага от нас срещу 150лв депозит-това е нашата
социална програма. Подробно е описана на страница Социална програма &quot;Воев&quot; за
количка, стол, дюшек.
voevmedical.com/ дюшек-количка-стол
Може да се обадите и на стационарните ни телефони 02/851 9962, 02/8519375 за подробности и
указания.

Когато получите целевата помощ от АСП ни доплащате до 372лв т.е до помощта и до стойността
на дюшека и ние издаваме фактура+ касов бон+ Приемо-предавателен протокол т.е
документите необходими за отчитане в АСП.
Георги Воев, www.voevmedical.com
============================================================================
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Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 10 Авг 2014 05:20

_____________________________________

Актуализация 09 август 2014г. Д.Д Въпрос за закупуване на скутер със заболяване ДЦП

/Аз съм инвалид от раждане заболяването ми е детска церебрална парализа /2 група/ по
жизнено
Подвижен съм но трудно ходя
Въпросът ми е имам ли право на акумолаторен скутер безплатно защото не мога да си го
позволя скъп ми е за закупуване
Имам решение на ТЕЛК
Аз съм на 54г и трудно се предвижван нямам семейство майка ми е на 75г болна
Нямам книжка за МТС

Кратък отговор на Георги Воев

Със заболяване детска церебрална парализа /ДЦП/ имате право на целева помощ от Агенция за
социално подпомагане / АСП/ в размер на 3019лв.

За да получите помощта от 3019лв необходимо е да представите в Дирекция &quot;Социално
подпомагане&quot;ДСП/ по адреса на личната Ви карта:
-Медицински протокол на ЛКК
-Удостоверение от психиатър че сте в състояние да управлявате акумулаторна количка
-Молба до ДСП
Не необходима книжка за управление на МПС

Трябва да внимавате при подготовката и подаване на комплекта документи в ДСП, за да не
получите отказ за помощта.
При отказ на ДСП процедурата е сложна и продължителна във времето.
Препоръчваме предварително да ни се обадите на телефоните ни 02/851 9962, 02/851 9375 или
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посетите магазина ни в центъра на София на ул. Шандор Петьофи № 1 за повече подробности.
Информация по въпроса има на страниците във сайта ми www.voevmedical.com
&quot;Права, инвалиди, хора с увреждания, възрастни&quot;
&quot;Права и проблеми
- &quot;Откази АСП&quot;
- &quot;Въпроси и отговори&quot;
-&quot;Корупционни практики&quot;
&quot;Социално министерство&quot;- &quot;Въпроси и отговори&quot;

Освен скутера имате право и на помощ за закупуване на:
-тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант-комбиниран стол

Подробния отговор на Георги Воев може да намерите на страница Права и проблеми в раздел
Въпроси и отговори
http://www.voevmedical.com/права-и-проблеми/въпроси-и-отговори
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 20 Авг 2014 04:49

_____________________________________

20.08.2014 Актуализация

Въпроси за: Целева помощ за преустройство на жилището

Антидекубитален кръг, гаранционен срок на комбиниран стол

19.08.2014 В.М ЗДР.Г-Н ВОЕВ,ИМАМ ПИТАНЕ КЪМ ВАС.НАЛОЖИМИ СЕ ДА ЗНАМ КОЛКО
ГОДИНИ Е ГАРАН.СРОК ЗА КОМБИНИРАНИЯТ ТОАЛЕТЕН СТОЛ/ПОЛУ4ЕН Е НА 01 09
2011/ЗА СИНА МИ КОЙТО ИМА ТЕЛК 100 ПРОЦЕНТА,ПОЖИЗНЕНО НА 35Г,БИХТЕ ЛИ МИ
ПИСАЛИ.ПОКРАЙ ТОВА,РАЗБРАХ ОТ ДРУГИ ЛИЦА,КОИТО СА ВИ ПИСАЛИ,4Е ИМАЛО И
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ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ.ЗНАЕТЕ ЛИ ЗА КЪКВО ТО4НО СЕ
ОТНАСЯ.АЗ ЩЕ ВИ КАЖА.ИСКАМЕ,ДА СЕ СМЕНИ ДОГРАМАТА НА СТАЯТА,КАДЕТО Е
ДЕТЕТО,ЗАДА МОЖЕ ДА СЕ РАЗШИРИ ВРАТАТА И ТАКА ДА МОГА ДА ГО ИЗКАРВАМ НА
ТЕРАСАТА С КОЛИ4КАТА.ПРО4ЕТОХ,ДОСТА ПИСМА НА КОИТО ОТГОВАРЯТЕ,МНОГО
4ОВЕШКИ И У4ТИВО.ПОЗДРАВИ И ЩЕ 4АКАМ ОТ ВАС ПИСМО.

Допълнително зададен въпрос:

ЗДР.Г-Н ВОЕВ.ОТНОВА ВИ ПИША И ПАК С ПИТАНЕ.ДОСТА ПОПРО4ЕТОХ,ЗА СРЕД.ЗА
ИНВАЛИДИ.ЗНА4И ОСВЕН ОСНОВНИТЕ РАБОТИ,КОИТО
ПОЛУ4ИХМЕ,КАТО;СТОЛ,КОЛИ4КА,ВЪЗГЛАВНИЦА И ДЮШЕК,ИМАЛО И КОЛОН ЗА ВДИГАНЕ
НА БОЛНИ,АНТИДЕКУБИТАЛНИ КРЪГОВЕ.ТЕЗИ НЕЩА КАК МОГА ДАГИ ПОЛУ4ИМ И ЗА
НАС.МАЙ МНОГО ВИ НАТОВАРИХ,НО ВИЕ ЩЕМИ КАЖЕТЕ ИСТИНАТА.ПОЗДРАВИ.
============================================================================

Re: Въпроси с отговори.Помощни средства
Posted by etvoev - 08 Септ 2014 20:42

_____________________________________

08.09.2014 Р.Д от Пловдив

Въпрос за болнично легло

Моля да ми отговорите болнично легло влиза ли в списъка на помощните средства за инвалиди.
Синът ми има решение на ТЕЛК-98% неработоспособност с чужда помощ което вече изтича.
На 24.09.14 му предстои преосвидетелстване от ТЕЛК.
През 2011 г. пострада много тежко при автомобилна катастрофа.Отстраниха му хранопровода и
миналата година в Пирогов му направиха пластика.
От тогава до днес той не може да лежи в хоризонтално положение защото получава рефлукси,
аспирира и започва да се задушава.
Преди по-малко от месец в следствие на непълноценното хранене падна и си счупи шийката на
тазобедрената става.Отново операция, винтове в костта и най-малко 6 месеца не трябва да
стъпва на счупения крак.
Сега още повече му е необходимо удобно легло-имам предвид болнично легло на секции,
най-вече заради проблема с новия хранопровод.
Въпросът ми е – има ли право на помощ от соцалните служби или трябва сами да си го закупим.
============================================================================
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