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Условия за получаване на финансиране за логопедично лечение от 

Асоциация АЛА от 2021 година 

Уважаеми колеги, 

Уважаеми пациенти,  

Асоциация АЛА продължава финансирането на логопедичната терапия на 

пациенти с вродена цепнатина на устната и/или небцето, предложени от доверен за 

организацията ни логопед, на стойност 500 лв., разпределени по брой сесии спрямо цената 

на съответния логопед от мрежата на АЛА.  

Тези средства могат да се използват в рамките на една година. Приоритет имат 

деца до 18 години, кандидатстващи за първи път, които имат езиково-говорно или 

комуникативно нарушение, свързано с цепнатината и съответно описано в пост – 

консултация на ЕМДЛА. Пациенти с други лицеви аномалии или само с цепнатина на 

устната, имащи нужда от логопедична терапия не могат да кандидатстват за 

дофинансиране от страна на АЛА.  

От 2021 година изискванията и правилата за участие са следните: 

Пациентът и терапевтът трябва да са регистрирани в електронното досие за лицеви 

аномалии ЕМДЛА http://emrfa.org/. За да бъде допуснато финансиране трябва да са 

спазени определени условия, а именно: 

- Пациентът попълва молба-формуляр за финансиране на лечението: 

o Молба-дофинансиране-логопедично-лечение.pdf (ala-bg.org) 

- В молбата, пациентът или неговият родител/настойник поема ангажимент да 

проведе терапевтичните сесии в рамките на 3 последователни, календарни 

месеца, ако са договорени по 2 две работни сесии в седмицата. Ако е 

договорена по 1 работна сесия в седмица, терапията протича в рамките на 6 

последователни месеца. 

- Възможно е при отказ от терапия, остатъкът от сесии да бъде резпределен на 

други деца/дете, работещи със същия или с друг логопед. 

- Терапевтът попълва логопедичната документация на предложения за лечение 

пациент в електронната база данни;  

- Терапевтът поема ангажимент да спази следните условия: 

 - Начало на терапията – попълнен Пост Консултация в ЕМДЛА. 

http://emrfa.org/
http://ala-bg.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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 - Начало – Видео – запис - начало – качен в ЕМДЛА към първоначалния пост 

Консултация. 

 - Текуща терапия – попълнен Пост Терапия с описание на отделните сесии 

ИЛИ с приложен към поста Терапевтичен план. 

 - Текуща терапия – постове Коментар по всякакъв повод, възникнал в 

практиката на логопеда за съответното дете на съответния етап - по желание на 

самия терапевт. 

 

 - Край – попълнен Пост Терапия с описание на постигнатите за етапа 

резултати и прикачен в ЕМДЛА видео - запис – край.  

- Пациентът удостоверява провеждането на всяка сесия със собствен или на 

родителя подпис в работна карта за посещенията; 

- Лечението на всеки пациент може да бъде финансирано само 2 последователни 

години, но може да се кандидатства отново за още две последователни години. 

Например 2 години до 7 години и отново след фарингопластика или затваряне 

на фистула.  

- В случай че, до месец септември на съответната година има неизползвани 

средства по проекта за дофинансиране на логопедичната терапия, всички 

доверени логопеди ще бъдат уведомени. Така ще се даде възможност на 

нуждаещи се пациенти от предходни години, да се възползват от допълнително 

финансиране. 

 

Съветваме всички родители, получаващи средства по линия на решения на ТЕЛК, 

да ги спестяват, за да осигурят пълноценно логопедично и ортодонтско лечение за 

децата си. Целта на всички нас е да няма деца, с трайна инвалидизация поради липса на 

адекватно лечение. 

Спазването на горните условия се наблюдава и подпомага от координатора на 

мрежата от доверени логопеди.  

 


