
Уважаема г-жо Събева, 

Тъй като лицата с психични заболявания нямат своя национално представена 

организация, с настоящото се обръщаме към Вас за подкрепа на нашите искания, изразени 

с 25 предложения до Народното събрание между първо и второ четения на Законите за 

личната помощ и за хората с увреждания, но не намерили положително решение; 

изпратени също така до Омбудсмана на Република България и до МТСП. 

Настояваме за справедлива промяна и допълване на приетите вече текстове в законите 

поне по 3 основни искания от горепосочените: 

1. Да се запази размерът на инвалидните пенсии ведно с определената към тях 

добавка за чужда помощ, която по никакъв начин не може и не трябва да служи като 

ресурс за заплащане на асистентския труд, дадена поради състоянието на лицата със 

заболявания – в медицински, а не в социален аспект! 

2. Методиката за извършване на така нареченото индивидуално оценяване във вида, 

в който се предлага в момента, изобщо не е съобразена със спецификата на 

менталните заболявания, водещи до трайна промяна на личността, поради което за 

лица с нужда от постоянни грижи трудно могат да се съберат необходимите точки, 

даващи право дори на 4 часа грижа на ден. Ето защо методиката следва да се 

допълни с критерии, измерващи не само и предимно състоянието при общи 

заболявания, но и такива, засягащи психичното здраве и симптоматика. 

3. Да се компенсира по справедливост полаганият труд за гледане на тежко болни с 

право на чужда помощ не само отсега нататък, но и назад в годините. Времето, през 

което са полагани грижи за лице с право на чужда помощ, да се признава за стаж по 

смисъла на параграф 22 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

хората с увреждания, считано още от датата на медицинската експертиза на лицето 

с увреждане. Този стаж да може да се зачита и след пенсиониране, ако не е бил 

зачетен в момента на пенсионирането. От същото право да може да се ползва и 

някой от другите членове на домакинството, когато семейството е непълно, също 

така, когато един или и двамата родители, или и техните родители са починали или 

също са се нуждаели от лична помощ. 

От името на сдружение на лица с психични проблеми и заболявания и техните близки, 

С уважение, 

Галина Паскалева 

Таня Иванова 

Лозинка Ангелова 

Светла Василева 

Румяна Стоянова 

Весела Радева 

Мартин Радев 


