СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на
проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
№

Участник в
общественото
обсъждане

1.

Коментар от
Портала за
обществени
консултации –
10.07.2019 г.

Предложение/ Мнение

Приема/не
приема/
предложение
то
1. Във връзка с предложения за обществено 1. Приема се
обсъждане Правилник... ще си позволя да дам някои по принцип
свои бележки относно облекчаване на лицата с
увреждания, които ще бъдат много навременни и
полезни за тях. Въпреки, че има предложени
промени за електронно връчване на решенията на
ТЕЛК ще си позволя да Ви предложа и
електронно подаване на Заявленията до РКМЕ.
Добре би било в чл.56 относно подаването на
заявления от лицата или техните представители и в
чл. 63 относно възможностите за обжалване чрез
РЗИ да се впишат текстове, че документите могат да
се подават и чрез системата за електронно връчване
до
съответната
РЗИ,
като
необходимите
приложения за документи се сканират. Това би
облекчило много процеса за подаване на заявления
от трудноподвижни лица и живеещите извън
областните центрове.
2. Второ предложение, което отправям е от 2. Не се
приложения 8 и 9 да отпадне текста "ЛК №...дата...", приема
а от приложение 11 относно заявител и отделно
упълномощено
лице
да
отпадне
текста
"л.к./пасп/№...изд.на....от.." Достатъчно е, че
лекар/лекар от ЛКК е идентифицирал явилото се
лице и преписването на данни не спомага с нищо за
обективното му освидетелстване. При представяне

Мотиви

С цел улесняване на хората, които
подават заявление-декларация за явяване
на ТЕЛК, се добавя и възможността това
да става и по пощата. Не се предвижда на
този етап електронно подаване на
документите, тъй като някои от
изследванията са на носител, който не
позволява сканиране и/или електронно
подаване.

2. Пълната идентификация на лицето за
нуждите на медицинската експертиза,
която е необходима и за осъществяването
на контрол, включва едновременно
ЕГН/ЛНЧ, документ за самоличност,
постоянен и настоящ адрес, както и адрес
за
кореспонденция.
Освен
това
принципното приемане на предходното
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пред служителите на РКМЕ заявителят може да се
идентифицира с личен документ и отново няма
необходимост да вписва данните си в заявлението.

2.

Национална
експертна
лекарска
комисия – вх.
№ 37-0123/19.07.2019 г.

предложение – документите да се подават
и по пощата, не дава възможност на
служителите в РКМЕ да идентифицират
лицето по документа му за самоличност.

3. Третото ми предложение е: след като в §48-50 3. Приема се
са записани срокове от 2019г., не следва ли в §51 да
се казва, че те влизат в сила от деня на
обнародването в ДВ, защото няма как
постановление в сила от 2020г. да поражда
задължения от преди това.
Във връзка с публикуваният на сайта на МЗ, в
рубрика „Проекти на нормативни актове“ Проект на
Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за
устройство и организация на работата на органите
на медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи и в рамките
на периода на обществената консултация:
11.07.2019 г. до 09.08.2019 г., НЕЛК в качеството си
на основен потребител на горецитираният
нормативен акт изразява следното становище:
1. По §1- По отношение промяната в чл.3, ал.4 1. Приема се
- създава се неяснота с новопредложеният текст: частично
Как да се разбира „привличането“- ако този
специалист не е член на състава и изразява само
консултативно мнение, той ще подписва ли
решението? Консултативното мнение може да се
окаже решаващо при вземане на крайното решение,
в тези случаи консултанта ако не подписва и не е
член на състава каква отговорност носи при
обжалване и евентуално при съставяне на
ревизионен акт от контролните органи на НОИ?
Каква е отговорността на консултанта при
установяване на нарушения, които подлежат на

1. Настоящият текст регламентира, че в
експертизата на вида и степента на
увреждане/степента
на
трайно
намалената работоспособност на ТЕЛК
участват лекари с придобита специалност
по профила на заболяването. В
предварителната частична оценка на
въздействие на проекта на нормативния
акт, както и в доклада до Министерския
съвет, ясно е подчертано, че този
регламент не може да бъде изпълнен
практически, тъй като в състава на
комисиите не могат да бъдат включени
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разследване от органите на МВР и прокуратурата,
при положение, че той не полага подпис в
решението?

специалисти по всички медицински
специалности.
Това
обуславя
необходимостта
да
се
предвиди
възможност специалистите, които са
малко на брой в страната, да бъдат
привличани за консултативно становище,
а не да се изисква тяхното задължително
участие в заседанията.
С цел постигане на по-голяма яснота е
направеното допълнение към проекта във
връзка с този коментар на НЕЛК, както и
на
Национално
представените
организации на и за хората с увреждания,
с което се пояснява, че консултациите на
привлечените в заседанията специалисти
имат спомагателен характер и не са
задължителни за лекарите от състава на
ТЕЛК, които носят отговорност за
изготвеното експертно решение.
Всеки лекар носи отговорност за своите
професионални действия, включително и
за медицинските становища, които дава
по някакъв повод. С последните
нормативни промени (изм. и доп. ДВ.
бр.62 от 27 юли 2018г. на Правилника) се
създаде възможност комисиите да се
произнасят основно въз основа на
медицинската документация, от което
следва, че добавянето на експертното
становище на още един специалист по
конкретното заболяване ще направи
медицинската документация по-пълна, за
да послужи на ТЕЛК за обоснованост на
оценката. В тази връзка е и допълнението
с текста на чл. 4а в проекта на
правилника, с което се поставя акцент на
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отговорността, която носят всички лекари
относно медицинските документи, които
издават.
2. По §2- По отношение новосъздаденият 2.Липсва
чл.4а: Не става ясно в случай, че липсва някой от предложение
реквизитите посочени в чл.4а, следва ли органите на
медицинската експертиза да се позовават на него, да
го приемат и да го ползват при извършване на
експертизата?

2.
Посочените
реквизити
на
медицинската документация се изискват
с цел проследимост и контрол върху
дейността на всички лекари, резултатите
от която служат за основание да се вземе
окончателното решение от органите на
медицинската експертиза. Следователно
този регламент подпомага работата на
всички контролни органи, сред които е и
НЕЛК.

3. По §3- Чл.7, ал.5- След като списъкът с 3.Липсва
актуална информация за ЛКК е достъпен на предложение
страницата на РЗИ, защо е необходимо същият да се
поддържа и на страницата на НЕЛК?

3. Предвид различната териториална
компетентност на регионалните здравни
инспекции и Националната експертна
лекарска
комисия,
информацията
относно
създадените
лекарски
консултативни комисии трябва да е в
полза както за населението на
съответната област, така и за населението
от цялата страна, предвид липсата на
специализирани ЛКК по определени
специалности на територията на всяка
област. Същевременно тази информация
е в полза и на самите органи на
медицинската експертиза, както и на
останалите заинтересовани от нея страни.

4. По §4- Чл.10, ал.5- Защо е необходимо 4.Липсва
списък с актуалните ТЕЛК да се поддържа и на предложение
сайта на НЕЛК, при положение че го има на
страницата на РЗИ?

4. Регионалните здравни инспекции в
страната са 28 и за да се направи справка
за всяка една област, потребителят трябва
да отвори електронните страници на
всички РЗИ. Списъкът се поддържа и на
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страницата на НЕЛК за да има пълна
яснота на национално ниво за наличните
ТЕЛК в страната, какъвто въпрос
многократно се поставя на Министерство
на здравеопазването от различни
заинтересовани страни.
5. По §5- Чл.11, ал.1- Предложението за
добавяне на изречение второ не обхваща 5. Приема се
възможните хипотези, като в този смисъл се явява
силно ограничително. Как би се осъществило
заместването на председателя на ТЕЛК в случаите,
когато той отсъства инцидентно ( напр. при
временна неработоспособност) и не е в състояние да
определи кой ще го замества?
6. По §6- Чл.13, ал.2- дали терминът ще бъде „в
съставите“ или както е предложено „ в заседанията“ 6. Не се
това по същество не решава основният проблем: ако приема
този „ привлечен“ специалист не е член на състава и
изразява само консултативно мнение, той ще
подписва ли решението? Консултативното мнение
може да се окаже решаващо при вземане на
крайното решение, в тези случаи консултанта ако не
подписва и не е член на състава каква отговорност
носи при обжалване и евентуално при съставяне на
ревизионен акт от контролните органи на НОИ?
Каква е отговорността на консултанта при
установяване на нарушения, които подлежат на
разследване от органите на МВР и прокуратурата,
при положение, че той не полага подпис в
решението?

6. Изменението в чл. 13, ал. 2 има за цел
да синхронизира този текст с текста на чл.
3, ал. 4.
Правилникът няма предназначение да
решава проблеми, които произтичат от
разпоредбите на други нормативни
актове и ако съществуват такива,
целесъобразно е да се предложи на
компетентния
орган
съответната
нормативна промяна.
Регламентът относно състава на ТЕЛК и
консултативната дейност във връзка с
медицинската експертиза са съобразени с
необходимостта да се осигури качество
на експертизата и са съобразени с
възможностите на здравната система.
За пълнота виж мотивите по т. 1 от
становището на НЕЛК (тук).

5

7. §10- предлагаме в чл.18, ал.1 да се включи и
служба „Информационно обслужване“ с оглед 7. Приема се
допълнително вменените на НЕЛК задължения по
чл.70а-в и раздел IVа.
8. §11- чл.21, ал.3- В текста са добавени
лекарите по дентална медицина, но те нямат 8. Не се
компетентност по отношение експертизата на приема
трайната неработоспособност, която е основна част
от медицинската експертиза. В този смисъл те не
биха били пълноценни при изпълняване на
служебните си задължения като щат в РКМЕ. Не
следва да бъдат включвани.

8. Експертите от РКМЕ не разглеждат
документите по същество. За целите на
експертната дейност в РКМЕ, която е
административна, могат да се справят
както лекари, така и лекари по дентална
медицина.

9. §13- по отношение цялостната промяна в
чл.23 - Не става ясно какво налага промяната на 9. Не се
добре действащ текст и кое налага това приема
усложняване на процедурата. Съгласно действащия
към настоящия момент чл.56, ал.1, лицата подават в
РКМЕ заявление-декларация по образец (прилож.5)
като са изброени всички възможности. Не става
ясно защо извън освидетелстването, при всички
видове преосвидетелстване следва отново да се
издава направление от личния/лекуващия лекар.
Това много утежнява процедурата, както за
лекарите, така и за самите лица с увреждания, без да
става ясно защо се налага тази промяна и в чий
интерес се прави. Освен това в т.1 следва да остане
само ТНР, без „/вид и степен на увреждане“ понеже
само на неработещите пенсионери и децата се
определят вид и степен на увреждане, а те нямат
отношение към временната неработоспособност (те
не ползват болнични).

9. Една от основните цели на
настоящата промяна е свързването на
информационните
потоци,
касаещи
здравословното състояние на пациентите
и ползването им в тяхното единство и
пълнота. При личните/лекуващите лекари
се
намира
значителна
част
от
медицинската информация, касаеща
медицинската експертиза, която се
събира в периодите между две
преосвидетелствания на едно и също
лице. При факта, че произнасянето на
ТЕЛК и НЕЛК става приоритетно на
базата
на
наличната
медицинска
документация, всички страни, които имат
отношение
към
медицинското
обслужване на пациентите, включително
личните и лекуващите лекари, трябва да
участват активно в процеса, така че да се
намалят случаите на допълнително
поискани изследвания и консултации от
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страна на ТЕЛК и НЕЛК, независимо от
повода, по който се явява лицето.
Не на последно място, като цел на
предложената промяна, е определена
възможността за осъществяване на
пълноценен контрол върху медицинската
експертиза,
включително
върху
първичните документи, на които тя се
основава.
Текстът на чл. 23, ал. 2, т. 1. обхваща
всички случаи в системата, които са
разнообразни, включително и лица, които
са освидетелствани за вид и степен на
увреждане поради придобиване правото
за пенсия, а в последствие започват
работа и отново се явяват на
преосвидетелстване.
10. §14- чл.28, ал.3 и ал.4- Тук отново не става
ясно защо се включва и преосвидетелстването на
лицата и какво налага тази промяна, тъй като това
допълнително утежнява процедурата за самите
освидетелствани лица и лекарите от експертизата.
При неспазване на този нов ред- непопълване в
цялост на информацията, неточно отразяване и т.н.как следва да се процедира- ще се връща ли
протокола и кой точно ще го връща- защото тези
документи първо влизат в РКМЕ, след това стигат
до ТЕЛК.

10. Не се
приема
относно
процедурите
по
освидетелства
не и
преосвидетел
стване.
Приема се
относно
бележката за
„връщане на
документите“

11. §18- чл.38- Пак същия въпрос като в
предходните текстове (§1 и §6) - тези, които са 11. Липсва
привлечени като консултанти могат да дадат предложение
становище, което е решаващо при определяне на

10. Мотивите относно уеднаквяване на
процедурите по освидетелстване и
преосвидетелстване са представени в т. 9
(тук) по становището на НЕЛК.
С допълнение на чл. 28, ал. 6 се дава
възможност за връщане на документите
от РКМЕ когато те не са оформени
съгласно изискванията на Правилника.

11. Мотивите са идентични с тези по т.
1 и т. 6 по становището на НЕЛК (тук).

7

крайния процент ТНР/ВСУ, но тъй като не са
членове, те не носят отговорност, не подписват, а
когато решението на ТЕЛК се обжалва и евентуално
при съставен ревизионен акт ще плащат лекарите от
състава на ТЕЛК, без консултанта? Каква е
отговорността на консултанта при установяване на
нарушения, които подлежат на разследване от
органите на МВР и прокуратурата, при положение,
че той не полага подпис в решението?
12. §19- чл.39, нова т.16- вменява се задължение
на председателите на ТЕЛК, без да е посочен 12. Липсва
начинът по който то следва да бъде изпълнено- как предложение
точно се очаква председателите, които са лекари по
образование да отговарят за „въвеждането и
поддържането в ИБД на цялата необходима
информация“. Информацията се въвежда от
техническите сътрудници към съставите. В какво
точно и по какъв ред ще се осъществява този
нетипичен и не според професионалната
квалификация и умения контрол, който се вменява
на лекарите?
13. §21- чл.44, по отношение новата т.5- тук
коментара е аналогичен на този по §19- вменява се 13. Липсва
задължение на председателите на НЕЛК, без да е предложение
посочен начинът по който то следва да бъде
изпълнено- как точно се очаква председателите,
които са лекари по образование да отговарят за
„въвеждането и поддържането в ИБД на цялата
необходима информация“. Информацията се
въвежда от техническите сътрудници към
съставите. В какво точно и по какъв ред ще се
осъществява този нетипичен и не според
професионалната квалификация и умения контрол,
който се вменява на лекарите?

12 и 13. ТЕЛК са структурни звена към
съответните
лечебни
заведения,
основната част от които са болници.
Законът за лечебните заведения определя
функциите на ръководителите на
структурни звена в болниците, като една
от тях е отговорността за икономическата
ефективност и за информационната
дейност на звеното.
Следователно след провеждане на
обучение, каквото се предвижда, не
съществува нормативна пречка и не се
изискват задълбочени познания по
информационни технологии, за да може
ръководителят на структура в болница да
осъществява контрол върху въвеждането
и поддържането на регламентирана
информация
в
структурирана
информационна база данни.
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14. §22- чл. 45 - действащият текст на чл.45 е
основен и от изключително значение за 14. Приема
извършването
на
експертизата
в
НЕЛК. се по
Категорично сме против премахването на ал.2. принцип
Съществуващата ал.2 е изключително важна за
НЕЛК и за лицата. Какво се случва когато
заболяването е съществувало към момента на
постановяване на ЕР на ТЕЛК, но тя не се е
произнесла по него? В тези случаи със заличаването
на ал.2 НЕЛК се превръща в първична инстанция и
трябва да решава по същество. Така се отнема една
възможност за административно обжалване на
лицето, защото решението на НЕЛК се обжалва вече
пред съда. Това допълнително ще натовари лицата с
разходи по едно съдебно дело, включващи
държавна такса, разноски за вещи лица и съдебномедицински експертизи, разходи за адвокатско
възнаграждение. От друга страна процедурата по
неговото освидетелстване с влязло в сила ЕР няма
да се съкрати- ще се чака приключване на съдебното
дело, което не става в по-кратки срокове, отколкото
произнасянето на ТЕЛК. Ако съдебното решение на
първа инстанция се обжалва и пред ВАС, то делото
ще продължи поне 2 години, в които лицата няма да
имат действащо ЕР и ще бъдат лишени от всички
права и пенсии. Обезсмислят се контролните
функции на НЕЛК, тя се превръща в първична
инстанция, която замества решенията на ТЕЛК.
15. §24- чл.51, т.3 - Категорично сме против
допълването на текста. Текста не следва да се 15. Приема
променя, в новата му редакция
е силно се.
ограничителен. Не е ясно какво представлява
„непълнотата“ в медицинската документация.
Липсва, и не може да бъде дефинирано понятието

14. С допълнителна редакция на
текстовете на чл. 45 се запазва
настоящият текст на ал. 2, който
регламентира възможността НЕЛК да
отмени и върне експертното решение на
ТЕЛК за ново произнасяне когато
последната не се е произнесла по
отношение на заболявания, съществували
към момента на постановяване на
експертното решение.
Същевременно се добавя нова ал. 3,
която определя задължението на НЕЛК да
отмени експертното решение на ТЕЛК и
да се произнесе с ново експертно
решение, без да връща случая за ново
разглеждане от ТЕЛК, когато последната
е определила неправилно процента на
трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане въз основа на
необходимата медицинска документация.
В тези случаи НЕЛК се произнася само
върху
наличната
медицинска
документация.

15.С цел синхронизиране на текстовете
на чл. 45 и чл. 51 отпада предложеното
допълнение на т. 3 в чл. 51, съгласно
което само в случаите на непълноти на
представената медицинска документация
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„пълна документация“ (какъв точно обем от
изследвания следва да се съдържат за всяка
диагноза). Не съществуват конкретни алгоритми,
които да определят за дадено заболяване какви и
колко изследвания трябва да има. Напредването на
медицинската наука непрекъснато разширява
диагностичните възможности, пълнотата и обема на
извършваните изследвания. Освен това „грешка“ и
„пропуск“ са различни понятия. И двете се
обезсмислят при добавянето на новия израз
„непълноти на медицинската документация“. Т.е.
когато има пропуск (ТЕЛК не се е произнесла по
дадено заболяване, но за него има документация), а
медицинската документация е пълна, значи НЕЛК
трябва като първична инстанция да отмени и се
произнесе с ново ЕР. Това лишава лицето от правото
му да обжалва по административен ред пред
горестоящия орган, въпреки, че съществува такъв.
Как следва да се процедира и когато ТЕЛК
неправилно прилага Приложение 1 към чл.63, ал.1
от НМЕ или други текстове ?
16. §26- Раздел IVа, чл.54а, ал.1, т.5- в текста е
включено понятието „дейности“, а следва да бъде 16. Не се
„документи“. От значение за експертизата са приема
медицинските документи в резултат на тези
дейности. Не акта на извършването на самите
дейности е от значение за експертизата, а
документа, издаден вследствие на тази дейност, със
съответния резултат отразен в него.

Чл.54а, ал.3- Текста следва да остане само в
частта по отношение на НЕЛК. Вменяването на Не се приема
директора на НЕЛК да осъществява цялостен

НЕЛК да има възможност да отменя
експертното решение на ТЕЛК и да го
връща за ново освидетелстване на лицето
с
указание
за
отстраняване
на
допуснатите грешки и пропуски в
решението.
Считаме, че така ще се постигне
справедливо оценяване на лицето без
процедурата ненужно да се удължава с
ново разглеждане от ТЕЛК и забавяне за
лицето.

16. Бележката на НЕЛК, предвид
направения коментар, касае чл. 54а, ал. 2,
т. 5. Посоченият текст съответства на
текст от Закона за здравето – чл. 108а, ал.
2, т. 5. и няма двусмислие по отношение
на информацията, която трябва да се
съдържа в информационната база данни,
тъй като става ясно, че трябва да се
въведат резултатите от дейностите и
прегледите по чл. 54а, ал. 2, т. 5 и т.6.
На директора на НЕЛК се вменява
задължението за цялостен контрол по
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контрол по поддържането на ИБД е некоректно.
Данните, които следва да бъдат въвеждани в нея,
съгласно новите ал.4 и ал.5 на чл.54а и чл.54в, ал.4,
ал.5 и ал.6 се въвеждат от ТЕЛК, РКМЕ, личният
лекар/лекар по дентална медицина, които не са на
административно подчинение на директора на
НЕЛК, респ. той не би могъл да контролира тяхната
трудова дейност. Аналогично е положението и с
новия текст на чл.60, ал.2 към §32, където е указано,
че МК по чл.98 от КСО отразяват в ИБД цялата
информация относно решенията си по отношение на
ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. Как директорът на НЕЛК ще
контролира изпълнението на този текст?
17. §28- чл.56, ал.3 – Текста на действащата
ал.3 не следва да се променя. Новата ал.3 съдържа 17. Не се
неясноти и непълноти. Когато лицето се явява за приема
първи път за освидетелстване трябва да има
медицинско
основаниетова
се
явява
направлението от лекуващия/личния лекар или
протокола от ЛКК. Но когато говорим за
преосвидетелстване по какъвто и да е повод- защо е
необходимо повторно да има протокол или
направление? Когато се явява лицето за редовно
преосвидетелстване, то вече има качеството
„инвалид“
защо
му
трябва
отново
направление/протокол? Що се касае до заверените
медицински документи- кой ще ги заверява и ако
изследването е направено без медицинско
направление, на частно, съответно го няма при
личния/лекуващ лекар- какво следва- няма да се
признае, или не трябва да се заверява, а ако трябва
от кого ще се заверява? Кой ще заплаща услугата по
заверяването и копирането на тези документи.
Самото освидетелствано лице ли натоварваме с този

създаването и поддържането на ИБД,
което е свързано с осигуряване
функционирането на системата и не е
идентично
с
отговорността
за
въвеждането на информацията от страна
на отделните органи и лица, различни от
НЕЛК. Във връзка с преките задължения
е втората част на изречението на чл. 54а,
ал. 3, която регламентира задължението
на директора на НЕЛК да отговаря за
въвеждането и поддържането в ИБД на
информацията
по
отношение
на
извършената от НЕЛК медицинска
експертиза, а не на цялата информация, за
която отговарят другите органи и лица.
17. Смисълът на преосвидетелстването е
органите на медицинската експертиза да
преценят дали в периода от предходното
освидетелстване е настъпила промяна в
здравословното състояние на лицето,
която да намери отражение в новото
експертно решение. В голямата си част
освидетелстваните лица имат хронични
заболявания,
за
които
са
диспансеризирани
и
съответно
наблюдавани в посочения период и които
са в основата на оценката за трайно
намалена работоспособност/вид и степен
на увреждане. Следователно за тях се
събира медицинска информация от
диспансерното
наблюдение
на
състоянието, както и по други поводи,
която е съществена от гледна точка на
медицинската експертиза. Въвеждайки
единен
ред
за
отразяване
на
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допълнителен разход? Освен това има документи,
които не могат да бъдат копирани- напр. дискове,
снимки- с тях какво се случва?

18. §31- чл.59- Какво се случва с останалите
заинтересовани страни по чл.112 от ЗЗдр.? Тук 18. Приема се
единствено се споменава, че те са уведомени- кой ги по принцип
уведомява, след като ТЕЛК изпрати в РКМЕ МЕД
заедно с екземплярите на ЕР. В новия текст се
посочва уведомяване единствено за НОИ и за
осигурителя, който не във всички случаи съвпада с
работодателя? Отпада ли ангажимента на РКМЕ да
изпрати ЕР на ТЕЛК до заинтересованите страни,
както беше досега и кой ще го прави?

информацията в ИБД с настоящите
промени, е важно както въвеждането на
цялата тази медицинска информация в
системата,
така
и
обобщаващото
становище
на
личния/лекуващия
лекар/ЛКК относно стабилността или
промяната в здравословното състояние на
пациентите.
Относно заверката на документите ясно
е казано, че то касае само копията на
документите, които се съхраняват при
личния или лекуващия лекар и лицето не
разполага с тях. Този текст е допълващ
спрямо настоящата разпоредба на чл. 23,
ал. 3 (става алинея 4). Следователно този
ред не е нов, а е регламентиран и се
прилага от 2014 година, като липсва
информация да е създавал практически
проблеми.
18. Чл. 59 определя последователността,
в която трябва да се изпрати експертното
решение на ТЕЛК на заинтересованите
страни, като изпращането на ТП на НОИ
трябва да стане след като всички други
страни са уведомени и срокът за
обжалване за тях е изтекъл.
С цел постигане не по-голяма яснота
предложената промяна в чл. 41, ал. 1 се
отменя и се връща настоящата редакция
на текста, която определя по-детайлно
заинтересованите страни, на които РКМЕ
трябва да изпрати експертното решение
на ТЕЛК.
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19. §32- чл.60, ал.2- Чл.54а-в указват какво се 19. Не се
съдържа в ИБД и кой подава информация в нея. С приема
новата ал.2 на чл.60 това се разрешава и на МК на
ТП на НОИ. Отново възниква въпросът с контрола,
който следва да се упражнява съгласно текста на
новия чл.54а, ал.3 от Директора на НЕЛК. Същия
няма административно ръководство и контрол
върху дейността на орган на друга институция
(НОИ).

19. Директорът на НЕЛК ще
осъществява цялостен контрол по
създаването и поддържането на ИБД,
което е свързано с осигуряване
функционирането на системата.

20. §33- чл.61- предвид преходния период, 20. Не се
както и факта, че част от досиетата са единствено на приема
хартиен носител, както и че съществуват
документи, които не биха могли да бъдат сканирани
и електронизирани, предлагаме да се запазят и
азбучните картони, тъй като в тях фигурират
извършените до момента дейности и документи и те
продължават да имат значение и да бъдат актуални.
Същото е необходимо и за нуждите на
разследващите органи при извършване на
съответните процесуално-следствени дейности.

20. Движението на документите,
свързани с медицинската експертиза, се
регистрира от настоящата електронна
система, въведена от НЕЛК. Не е
целесъобразно да се извършва двойна
регистрация на движението, като се
поддържат
и
азбучните
картони.
Практиката показва, че в много РЗИ те
вече са загубили своето практическо
значение, което налага привеждане на
нормативния акт в съответствие с
реалните потребности и утвърдената
практика.

21. §36- чл.67, ал.1- НОИ имат право на достъп 21. Не се
до ИБД- защо е необходимо по електронен път да приема
им се изпраща нещо, което те могат сами да си видят
в ИБД? НОИ в качеството си на потребител
достъпва чрез системата Реджикс необходимата му
информация от ДХЧО.

21. Задължително е изискването актът
да бъде съобщен на заинтересованите
страни, а чрез ИБД не съществува тази
възможност. Освен това от гледна точка
на възможността за обжалване е важна
датата, на която се връчва акта.
Следователно създаването на възможност
за достъп до експертното решение чрез
ИБД не е достатъчно от законова гледна
точка.
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22. §37- чл.70, ал.3- извън компетенциите на 22. Не се
служителите в НЕЛК е да квалифицират дали приема
дадено деяние е осъществило състава на конкретно
престъпление, както и да могат да дефинират кои
данни сочат, че извършеното деяние е
квалифицирано като престъпление от закона.
Съгласно чл.119, ал.1 от АПК, сигналите се подават
до органите, които непосредствено ръководят и
контролират органите и длъжностните лица, за
чиито незаконосъобразни и нецелесъобразни
действия
или
бездействия
се
съобщава.
Предложеният текст противоречи на АПК.

22. В чл. 70, ал. 3 не се изисква
служителите на посочените органи да
квалифицират деянията от сигналите, а да
уведомят органите на досъдебното
производство (а не по-горе стоящ
административен орган) когато се
получат жалби и сигнали, съдържащи
такива обвинения.

23. §38- чл.70б- По отношение текста на новия 23. Приема се
чл.70б- явява се необходимост от разработване на по принцип
специфични справки, които да се имплементират в
съществуващата ИБД. Преди тяхното разработване,
със съответното финансиране за тази дейност този
текст не може да изпълнен. Освен това следва да се
осигурят кадри за НЕЛК за създаване на контролноаналитично звено, тъй като към момента в НЕЛК на
щат работят лекари, юристи и обслужващ персоналтехнически секретари и деловодители. За подобен
род дейност няма квалифицирани служители и
изобщо служители за извършване на подобен род
справки и анализи.
По отношение на текста на чл.70в- коментара е
аналогичен на този по §37- чл.70, ал.3.

23. Щатната численост не е предмет на
Правилника.
С ПМС № 168 от 4 юли 2019 г. за
структурни промени в системата на
здравеопазването (обн. ДВ. бр. 54 от 9
юли 2019 г.) - § 4, т. 2, буква а) щатната
численост на НЕЛК се увеличава с 5
бройки – от 68 на 73.

24. §39- чл.71, ал.1, т.1- Обръщаме внимание, че 24. Не се
НЦОЗА има достъп до ИБД, защо трябва нещо приема
което достъпват да им се изпраща нарочно?

24. Мотивите да не се приеме бележката
са идентични с тези по т. 21 от
становището на НЕЛК.

Чл.71, ал.1, т.3- следва ли този текст да се запази, Не се приема
тъй като съгласно чл.59, ЕР се изпраща на НОИ след
като се провери, че всички страни са уведомени и

Последователността на изпращане на
експертното решение, съгласно чл. 59, е
определена за улеснение на процедурата,
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срокът за обжалване по чл.63, ал.1 е изтекъл. При
наличието на текста в чл.59, следва ли да се запази
т.3 -поставят гриф „влязло в сила“, защото всъщност
ЕР не е влязло в сила, то тепърва отива в НОИ и
може да бъде обжалвано, а в същото време лицето
има екземпляр с гриф „влязло в сила“?

3.

НЕЛК – вх. №
37-0124/02.08.2019 г.

тъй като при обжалване от страна на
лицето или работодателя в 14-дневния
срок, ТП на НОИ няма да обжалва същото
експертно решение.
Относно поставянето на гриф „влязло в
сила“ на експертното решение текстът на
чл. 71, ал. 1, т. 3 е пределно ясен - гриф
"влязло в сила" се поставя на
необжалваните експертни решения след
изтичане на 14-дневния срок за всяка от
заинтересуваните страни, а такава е и ТП
на НОИ. Не би следвало гриф "влязло в
сила" да се поставя преди изтичане на
сроковете за обжалване от всички
заинтересовани страни.

Допълнение към предходното становище:
1. §1 – По отношение промяната в бл. 3, ал. 4 – 1. Приема се 1. С цел постигане на по-голяма яснота е
предлагаме да отпадне изразът „с участието на частично
направеното допълнение към проекта, с
лекар с придобита специалност по профила на
което се пояснява, че консултациите на
заболяването“, като окончателният проект на ал. 4
привлечените в заседанията специалисти
да бъде : „Експертизата на вида и степента на
имат спомагателен характер и не са
увреждане/степента
на
трайно
намалена
задължителни за лекарите от състава на
работоспособност на лицата се извършва от
ТЕЛК, които носят отговорност за
териториалните експертни лекарски комисии
изготвеното експертно решение.
(ТЕЛК) и от специализираните състави на
Подробните мотиви са изложени в т. 1
Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)
към предложението на НЕЛК с вх. № 37по профили на заболяванията“.
01-23/19.07.2019 г.
Мотивите за направеното предложение са
следните:
В чл.13, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ изрично е
регламентирана възможността за привличане на
други специалисти, които биха били необходими в
хода на медицинската експертиза;
Участието на привлечените лекариспециалисти в заседанията на ТЕЛК се
удостоверява с техните подписи, което би служило
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за последващ контрол върху тяхното участие при
постановяване
на
експертни
решения
с
правопораждащи проценти, водещи до публичен
разход в системите за пенсионно осигуряване и
социално подпомагане. Липсата на подобен
ангажимент съответно снема тяхната отговорност и
води до напълно невъзможно упражняване на
контрол;
Неполагането на подпис от привлечените
специалисти води до невъзможност за поемане на
административно-наказателна
отговорност,
в
частност – издаване на ревизионни актове на тяхно
име от контролните органи по чл. 107 и следващи от
Кодекса за социално осигуряване;
Неполагането на подпис от привлечените
специалисти води до невъзможност за търсене на
наказателна отговорност и образуване на досъдебни
производства срещу техните действия, тъй като
становищата нямат задължителен характер.
Неполагането на подпис от привлечените
специалисти води до невъзможност за търсене на
дисциплинарна отговорност и налагане на
дисциплинарни наказания по реда на Кодекса на
труда, тъй като ТЕЛК се явяват структурни звена на
лечебните заведения, към които са разкрити по чл.
105 от Закона за здравето.
2. По §2 – По отношение на новосъздадения чл. 4а 2.
Не
– предлагаме да се извърши следната редакция:
приема
Текстът на проекта на нов чл. 4а да стане ал.
1 към нов чл. 4а;
Да се създаде нова ал. 2 със следната
редакция „Изключение се допуска само за
медицинските документи, предоставяни за лица –
български граждани, постоянно пребиваващи в

се 2. Освидетелстването на лицата в
България трябва да се подчинява на общи
правила, независимо от местоживеенето
на лицето и лечебните заведение, които са
издали документите, въз основа на които
се произнасят ТЕЛК и НЕЛК. В
редакцията на чл.4а е предвидено в
документите да се вписва УИН/ЛПК на
лицето, само ако те имат такъв, предвид
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чужбина чрез Дирекция „Европейски регламенти и
международни договори“ към НОИ“;

възможността в другите държави
лекарите да не използват такива лични
идентификатори.
3. Приема се

3. §10 – по отношение на предложениетоза
изменение в чл. 18, ал. 1 поддържаме становището
си в структурата на НЕЛК да се включи и служба
„Информационно обслужване, защита на данни и
анализ на информацията“ с оглед допълнително
вменените на НЕЛК задължения по чл. 70а-в и
раздел IVа, за функционирането на което сме
представили разчет (приложение №1). Предлагаме
крайния вариант на ал. 1 да придобие следната
редакция: „Структурата на НЕЛК включва
административно-стопански отдел, правен отдел,
отдел по медицинска експертиза, състоящ се от
специализирани лекарски състави по профили на
заболяванията, служба „Техническа обработка на
експертните решения и кореспонденция със
специализираните
състави“
и
служба
„Информационно обслужване, защита на данни и
анализ на информацията“.
4. Приема се
4. §22 – чл. 45, ал. 2 – поддържаме становището си
за запазване на действащия текст на чл. 45, ал. 2 като
основен и от изключително значение за
извършването на експертизата в НЕЛК. Мотивите за
запазването му са следните:
На лицето с увреждане се отнема
възможност за административно упражняване на
административен контрол, което е силно
ограничително условие, тъй като решението на
НЕЛК по същество ще се явява първоначално
произнасяне по част от установените му
заболявания. За да защити интереса си, за него
остава възможността да обжалва експертното
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решение на НЕЛК единствено пред съда – това ще
доведе до допълнителни разходи по едно съдебно
дело, включващи държавна такса, разноски за вещи
лица и съдебно-медицински експертизи, разходи за
адвокатско възнаграждение. От друга страна
процедурата по неговото освидетелстване с влязло
в сила ЕР няма да се съкрати – ще се чака
приключване на съдебното дело, което не става в
по-кратки срокове, отколкото произнасянето на
ТЕЛК. Ако съдебното решение на първа инстанция
се обжалва и пред ВАС, то делото ще продължи
поне 2 години, в които лицата няма да имат
действащо ЕР и ще бъдат лишени от всички права и
пенсии.
Обезсмислят се контролните функции на
НЕЛК, тя се превръща в първична инстанция, която
замества решенията на ТЕЛК, а самите ТЕЛК
комисии ще се превърнат в напълно безотговорни
институции, които на практика безконтролно ще
нарушават нормативните принципи на НМЕ.
Заличаването на ал. 2 ще позволи на ТЕЛК да
допускат нарушения, които от своя страна няма да 5. Приема се.
могат да бъдат санкционирани.
5. §24 – По отношение на измененията в чл. 51, ал.
3 – поддържаме становището си, че текстът на т. 3
не следва да се променя, в новата му редакция е
силно ограничителен.
Мотивите за това са следните:
проектът на изменената т. 3 ще създава
проблеми, поради липсата на алгоритми за
подготовка за медицинската експертиза за всяко
едно от заболяванията, включени в НМЕ
(приложение №1 към чл. 63, ал. 1). Всеки човек със
своите проблеми и увреждания е индивидуален,
което означава и индивидуален алгоритъм при
подготовката за и извършването на медицинската
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му експертиза. Това ще създаде затруднения да се
определи що е пълнота или непълнота на
медицинската документация, разнопосочна и
противоречива практика в различните ТЕЛК-ове в
страната, невъзможност за контрол на съответните
нарушения, респективно носенето на отговорност и
санкциите за нея.
6.
Не
6. §37 – по отношение на създаването на чл. 70, приема
нова ал. 3 – извън компетенциите на служителите в
НЕЛК е да квалифицират дали дадено деяние е
осъществило състава на конкретно престъпление,
както и да могат да дефинират кои данни сочат, че
извършеното деяние е квалифицирано като
престъпление от закона. Съгласно чл. 119, ал. 1 от
АПК, сигналите се подават до органите, които
непосредствено ръководят и контролират органите
и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни
и нецелесъобразни действия или бездействия се
съобщава. Предложеният текст противоречи на
АПК.
Считаме, че проектът на текст на чл. 3 към чл. 70
въвежда ограничение само след изтичане на срока
за обжалване съответната институция (РЗИ/ТП на
НОИ/РЗОК/НЕЛК) да препрати на органите на
досъдебното производство жалбата/възражението и
т.н. Тъй като подаването на такъв сигнал или жалба
няма ограничение във времето, предлагаме от
проекта на ал. 3 да се заличи изразът „и след
изтичане на предвидените в чл. 63 срокове“, като
окончателният текст на ал. 3 придобие следната
редакция: „При получаване на жалби, възражения и
сигнали
от
физически/юридически
лица,
включително извън кръга на посочените в чл. 63, ал.
1, съдържащи данни за извършено престъпление,
директорите на РЗИ/ТП на НОИ/РЗОК/НЕЛК ги

се 6. В чл. 70, ал. 3 не се изисква
служителите да квалифицират деянията, а
да уведомят органите на досъдебното
производство (а не по-горе стоящ
административен орган) когато се
получат жалби и сигнали, съдържащи
такиваданни. .
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изпращат
към
производство“.

4.

Коментар от
портала за
обществени
консултации –
29.07.2019 г.

органите

на

досъдебното

7. Приема се
7. §38 – По отношение на създаването на нов чл. по принцип.
70б – явява се необходимост от разработване на
специфични справки, които да се имплементират м
съществуващата ИБД. Преди тяхното разработване,
със съответното финансиране за тази дейност този
текст не може да изпълнен. Освен това следва да се
осигурят кадри за НЕЛК за създаване на контролноаналитично звено, тъй като към момента в НЕЛК на
щат работят лекари, юристи и обслужващ персонал
– технически секретари и деловодители. За подобен
род дейност няма квалифицира служители и изобщо
служители за извършване на подобен род справки и
анализи.
Необходимостите
от
кадрови,
финансов,
материално-технически и други ресурси за
обезпечаване капацитета на НЕЛК да изпълнява
нововменените й функционални задължения са
изложени в приложения № 1, 2 и 3.
8.
Не
се
8. §38 – по отношение текста на новия чл. 70в – приема
коментарът е аналогичен на този по §37 чл. 70, ал.
3.
Коментарът ми е по отношение на § 48. (1) В срок Приема се
до 30 септември 2019 г. НЕЛК и Министерство на
здравеопазването организират и провеждат
обучение на работещите в ТЕЛК, РЗИ, НЦОЗА и
териториално поделение на НОИ за работа с
информационната база данни по чл. 54а.
Защо обучението се прави толкова рано при
положение, че влизането в сила на постановлението
е 01.01.2020г? Три месеца преди влизането в сила е
прекалено рано за провеждане на обучения.
Обученията се провеждат непосредствено преди

7. Щатната численост не е предмет на
Правилника.

8. Мотивите са
отношение на т. 6

същите

както

по
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5.

УМБАЛ
„Проф. д-р
Стоян
Киркович“ АД
гр. Стара
Загора вх. №
20-24-32/
01.08.2019

влизане в сила на постановлението и пускане в
експлоатация на информационната база данни.
Следва да се измени § 48. (1) В срок до 31
декември 2019 г. НЕЛК и Министерство на
здравеопазването организират и провеждат
обучение на работещите в ТЕЛК, РЗИ, НЦОЗА и
териториално поделение на НОИ за работа с
информационната база данни по чл. 54а.
1. Да се заличи параграф 10- В чл. 18, ал.2 –
1.
Не
приема
няма специализирани състави

се 1. Съгласно чл.18, ал. 1 в структурата на
НЕЛК има отдел по медицинска
експертиза,
състоящ
се
от
специализирани лекарски състави по
профили на заболяванията. Този отдел в
структурата на НЕЛК е от създаването на
Правилника през 2010 г.

2. Съгласни сме с параграф 17 – В чл.37, ал.1
3. Параграф 18 – В чл.38 след „лекарите” от
състава на ТЕЛК, да се добави и
„консултантите и командированите
специалисти”

3.
Не
приема

се 3. Консултантите не могат да подписват
експертните решения, тъй като техните
становища имат спомагателна функция,
както и всички останали медицински
становища и резултати от медицински
дейности и като такива те не са
задължителни за ТЕЛК.
Правилника не определя статута на
командировани специалисти. Ако такива
са включени в заповедта по чл.10, ал.3 (от
предложението
за
изменение
и
допълнение)
на
ръководителя
на
съответното лечебно заведение, към
което е разкрит ТЕЛК, те са членове на
ТЕЛК и са задължени да подписват
експертните решения.
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4. Параграф 34, чл.63, ал.3 – да се въведе

6.

Национално
представителни
те организации
на и за хора с
увреждания –
вх. № 15-00163/02.08.2019
г. и на
05.08.2019 г. на
портала за
обществени
консултации

4.
Предложение
то не е ясно

След като се запознахме с нормативния документ
предложен на обществено обсъждане и проведохме
необходимите многостранни консултации и
анализи, сме длъжни категорично да заявим, че на
този етап не са налице обстоятелства налагащи
спешни промени на „Правилника за устройство и
организация на работата на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи“.
Ние сме силно притеснени от факта, че
представители на: Български лекарски съюз,
Национално сдружение на общопрактикуващите
лекари, Национален осигурителен институт и
Национално представителните организации на и за
хора с увреждания в България, не бяха включени в
работната група в качеството им на заинтересовани
страни в процеса на предстоящо изменение и
допълнение на този базов нормативен акт.
Дългогодишният ни опит показва, че прибързаните
промени, съпътствани с липсата на достатъчно
задълбочен диалог, води до допускане на
съществени
грешки
в
законодателството,
накърняване на права на хора с увреждания и
създаване на никому ненужно обществено
напрежение.
В продължение на повече от 2,5 години ние
работихме заедно върху концептуално нова
Наредба за медицинска експертиза (НМЕ). След
анализ на резултатите от въвеждането и, през
настоящата година се наложиха две съществени
промени в приложение 2, а в настоящият момент и
приложение 1 към чл.63 от този нормативен акт.
Ние считаме, че е нецелесъобразно след като не сме
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приключили
с
окончателната
оценка
на
въздействието
на
НМЕ,
да
пристъпваме
изключително ускорено към кардинално изменение
във „Правилника за устройство и организация на
работата на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи“, който на този етап в голямата си част
работи добре.
Според нас времевият хоризонт на тази задача е
края на текущата година или най-късно първото
тримесечие на 2020г. Подобен график ще ни
позволи
да
отстраним
по-долуописаните
съществени слабости, които налагат значителна по
обем експертна доработка на документа.
В качеството си на партньори на държавата за
пореден път заявяваме, че реформа в областта на
системата на ТЕЛК трябва да има, но предложеният
вариант на нормативен акт според нас има
съществени дефекти, които трябва да бъдат
обсъдени и отстранени на масата на преговорите.
Ние обръщаме вашето внимание на следите посъществени проблеми:
1. В настоящият момент липсва единен стандарт 1.
Не
с необходимата нормативна задължителност, за приема
вида и обема на необходимите медицински
консултации и диагностични изследвания за всяко
заболяване от приложение 1 към чл.63 от ЗХУ. Той
трябва да бъде общоприетата база, на която да се
определя намалената работоспособност/степен на
увреждане. Според
нас
този въпрос е
основополагащ за бъдещата реформа в системата на
медицинската експертиза, поради което сме го
поставяли многократно през последните три
години. Създаването на единни критерии за оценка
на степента на увреждането ще:
А) уеднакви практиката в цялата страна;

се

1. Изготвянето на стандарти за вида и
обема на необходимите медицински
консултации и диагностични изследвания
за всяка отправна точка от Приложение
№ 1 към чл. 63 от Наредбата за
медицинска експертиза не е предмет на
Правилника.
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Б) ограничи субективизма при оценка на степента
на увреждането;
В) създаде условия за обективен контрол и
търсене на отговорност;
Г) ограничи възможностите за корупция;
Коментираният генерален проблем трябва да
намери своята регулация в ПУОРОМЕРКМЕ под
формата на нова глава със съответните препратки
към приложения. Ние считаме, че ако този въпрос
не бъде решен днес, той ще рефлектира съществено
и негативно върху качеството на цялостната
реформа в областта на системата на медицинската
експертиза.
2. Според нас нормативният документ не дава 2.
Не
ясен и еднозначен отговор по каква технология ще приема
преминава медицинската експертиза на:
А) здравнонеосигурените лица;
Б) български граждани, живущи в други страни,
които са освидетелствани там;
В) български граждани, преминали лечение в
чужбина, разполагащи с медицински консултации и
диагностични изследвания от здравни заведения в
държави на ЕС или извън него, явили се на
медицинска експертиза в България;
Липсата в горепосочените документи на
класификацията от кодове, които предвижда да
въведе нормативният документ, различията в
реквизитите на медицинските документи и
експертни решения, издадени от други държави,
създават редица нерешени хипотези. Не е ясно
издадените документи в чужбина ще се прилагат ли
директно след легализация или лицата с увреждания
трябва да преминат през цялата процедура в
България.

се

2. Редът, по който се процедира при
здравноосигурените
и
при
здравнонеосигурените
лица
е
регламентиран в чл. 22 от Правилника и
той не се променя с настоящия проект.
Този ред не е създавал проблеми до
настоящия момент и в тази връзка не е
необходимо да бъде променян. Освен
това чл. 82 от Закона за здравето определя
обхвата на медицинските услуги, които се
предоставят на българските граждани
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване,
сред
които
са
и
експертизите за вид и степен на
увреждане и трайна неработоспособност,
което
касае
освидетелстване
и
преосвидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК.
Не е ясня тезата по буква Б). Всеки
български гражданин има право да се
освидетелства по реда на този Правилник,
независимо къде живее, както и да се
освидетелства в държавата, в която живее
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или в други страни, в които някога е
живял, по реда на законодателството на
съответната държава.
В Правилника е регламентирано, че
лицата
заедно
със
заявлениедекларацията представят в РКМЕ и
медицинска документация, доказваща
здравословното им състояние, без да се
ограничава нейният източник.
3.
Възлагането на служители в РКМЕ да 3.
Не
извършват първична проверка за пълнота на приема
документацията според нас ще породи проблеми.
Липсата на лекари на това ниво крие риска от
неправилни преценки, искане на ненужни и
понякога скъпоструващи изследвания, заплащани
от хората с увреждания, възникване на
противоречиви практики в страната, забавяне на
процеса на освидетелстване, административни
конфликти и вероятно много други.

се

3. Както и до сега не се предвижда
РКМЕ да взима отношение по същество
на медицинската експертиза.
За по-голяма яснота допълнително е
добавен текст в чл. 28, ал. 6, съгласно
който при непопълнени реквизити на
медицинския протокол на ЛКК, РКМЕ
(ТЕЛК) го връща на ЛКК за допълване.
Същото се отнася и за медицинското
направление (приложение № 8) което
издава лекаря по чл. 23, ал. 2.

4. От информацията, която събрахме става ясно, 4.
Липсва
че е необходим значителен публичен финансов предложение
ресурс
за
надграждане
на
наличната
информационна база данни в системата на
медицинската експертиза. Това се налага поради
чувствителното увеличаване броя на потребителите
с близо 50 пъти, спрямо сегашното ниво и голям
обем нови функции.

4. Ангажиментът за изграждане на
Информационната
база
данни
и
свързаността на потребителите в нейното
ползване е изцяло на Министерство на
здравеопазването, което е заявено
категорично в доклада до Министерския
съвет.

Конкретни коментари по отделни текстове:
1. В членове 3 и 13 се предоставя възможността 1. Приема се
1. С допълнителен текст към чл. 3, ал. 4
във заседанията на ТЕЛК да бъдат привличани за частично
се определя статута на лекаритеконсултация и лекари с придобита специалност по
консултанти, привлечени в заседания на
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профила на заболяването. Налице е неяснота на
юридическият статут на привлеченият консултант,
което поражда следните въпроси:
А) консултанта ще подписва ли решението на
ТЕЛК, след като не е член на състава?
Б) каква отговорност носи консултанта, в
различните хипотези: обжалване, евентуален
ревизионен
акт,
разследване
на
правораздавателните
органи,
ако
неговото
становище се окаже ключово при вземане на
решението на ТЕЛК, след като не е член на състава
и не го е подписал?
Подобни разсъждения се отнасят и до чл.38

2. Чл.21, ал.3 предвижда възможността в състава 2.
Не
на ТЕЛК да бъдат включени лекари по дентална приема
медицина. Ние считаме, че те нямат необходимата
квалификация в сферата на оценка на

ТЕЛК. Даваните от тях консултации имат
спомагателен характер и не са
задължителни за лекарите от състава на
ТЕЛК, които носят отговорност за
изготвеното
експертно
решение.
Следователно консултантите няма да
подписват експертните решения.
С последните нормативни промени
(изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 юли 2018г. на
Правилника) се създаде възможност
комисиите да се произнасят предимно въз
основа на медицинската документация,
от което следва, че добавянето на
експертното становище на още един
специалист по конкретното заболяване
ще направи медицинската документация
по-пълна, за да послужи на ТЕЛК за
обоснованост на оценката. В тази връзка
е и допълнението с текста на чл. 4а в
проекта на правилника, с което се поставя
акцент на отговорността, която носят
всички лекари относно медицинските
документи, които издават.
Следователно експертното становище
на лекаря – консултант по профила на
заболяването има същото значение за
взимане на решение от ТЕЛК каквото
имат всички останали медицински
консултации и резултати от изследвания,
приложени към заявлението-декларация
на лицето.
се

2. Коментарът е неотносим към ТЕЛК
съставите, тъй като текстът на чл. 21, ал.
3 се отнася за щата на регионалните
картотеки на медицинските експертизи
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работоспособността. Евентуалното им включване в
състава на ТЕЛК за попълване на дефицита на кадри
е необосновано и ще намали качеството на
медицинската експертиза.
3. В Членове 23 и 28 се въвежда еднакъв ред за 3.
Не
освидетелстване и преосвидетелстване.
приема
Според нас предвижданата промяна не е
целесъобразна. Считаме, че процедурата за
преосвидетелстване трябва да преминава при по-лек
ред, поради факта че лицето вече е със определена
степен на увреждане. Не е необходимо тя да
стартира от началния етап като при първо явяване,
изискващо направление от личен/лекуващ лекар и
ЛКК;

(РКМЕ), като за това е направена
съответната обосновка в оценката на
въздействие и доклада до Министерския
съвет.
се

3. Настоящата промяна има за цел
обединяване на информацията, касаеща
здравословното състояние на пациентите
и ползването й в нейната цялост за целите
на медицинската експертиза. При
личните/лекуващите лекари се намира
значителна част от медицинската
информация, касаеща медицинската
експертиза, която се събира в периодите
между две преосвидетелствания на едно и
също лице. При факта, че произнасянето
на ТЕЛК и НЕЛК става приоритетно на
базата
на
наличната
медицинска
документация, всички страни, които имат
отношение
към
медицинското
обслужване на пациентите и най-вече
личните и лекуващите лекари, трябва да
участват активно в процеса, така че да се
намалят случаите на допълнително
поискани изследвания и консултации от
страна на ТЕЛК и НЕЛК, независимо от
повода, по който се явява лицето
(освидетелстване
или
преосвидетелстване).
Цел на предложената промяна е и
създаването
на
възможността
за
осъществяване на пълноценен контрол
върху
медицинската
експертиза,
включително
върху
първичните
документи, на които тя се основава и
елиминиране на случаите, в които се
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постановява експертно решение без
убедителни доказателства за направената
в него оценка.
Текстът на чл. 23, ал. 2, т. 1. обхваща
всички случаи в системата, които са
разнообразни, включително и лица, които
са освидетелствани за вид и степен на
увреждане поради придобиване правото
на пенсия, а в последствие започват
работа и се явяват за преосвидетелстване.
4. Чл. 45 в новата си редакция поражда неясноти и 4. Приема се
серия от въпроси:
по принцип
А) целесъобразно ли е превръщането на НЕЛК в
първична инстанция, вероятно от съображения за
икономии на време в полза на лицето с увреждане за
сметка на намаляване на контролните му функции,
които коригират значителен обем от грешки и
пропуски на ниво ТЕЛК;
Б) как ще процедира НЕЛК при обжалване на
решения на ТЕЛК, в които не са отразени
констатациите за налично заболяване, видни от
документите за направени консултации и
диагностични изследвания.
В) НЕЛК има ли право изцяло да промени
решението на ТЕЛК, изразяващи се в посочването
на ново водещо заболяване, съгласно приложение 1
към чл.63 от НМЕ или има право да се произнася
само върху степента на увреждане, в резултат на
заболяването отразено в решението на ТЕЛК?
Г) превръщането на НЕЛК в първа инстанция ще
намали контрола в ТЕЛК и чувствително ще
увеличи случаите в които лицата с увреждания ще
трябва да потърсят своите права в съда. Тази
процедура е скъпоструваща и изискваща повече
време, надхвърлящо в повечето случаи година, а

4. С допълнителна редакция на
текстовете на чл. 45 се запазва
настоящият текст на ал. 2, който
регламентира възможността НЕЛК да
отмени и върне експертното решение на
ТЕЛК за ново произнасяне когато
последната не се е произнесла по
отношение на заболявания, съществували
към момента на постановяване на
експертното решение.
Същевременно се добавя нова ал. 3,
която определя задължението на НЕЛК да
отмени експертното решение на ТЕЛК и
да се произнесе с ново експертно
решение, без да връща случая за ново
разглеждане от ТЕЛК, когато последната
е определила неправилно процента на
трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане въз основа на
необходимата медицинска документация.
В тези случаи НЕЛК се произнася само
върху
наличната
медицинска
документация.
С цел синхронизиране на текстовете на
чл. 45 и чл. 51 отпада предложеното
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нерядко и две. През това време хората с увреждания
ще бъдат лишени от права и доходи. Практически се
създават условия да бъде възпрепятствано правото
на защита на лицето с увреждания поради факта, че
то ще предпочете по-неблагоприятното решение на
експертната медицинска институция, но да получи
доходи днес вместо съдебното обжалване
съпътствано от лишаването от доходи за дълъг
период от време.
Д) няма яснота относно публичния ресурс за
възнаграждения и режийни разходи, необходими за
наемането на допълнителен и високо квалифициран
лекарски персонал, който трябва да се включи в
новите състави на НЕЛК, работещи като първа
инстанция;
чл.51 поради липсата на стандарт за необходимите
консултации и изследвания за всяко заболяване от
приложение 1 към чл. 63 от НМЕ, използваният
текст “непълноти на представената медицинска
документация“ поражда условия за субективизъм,
разнопосочна практика и корупция.

7.

Съюз за
стопанска
инициатива –
вх. № 04-21142 от
07.08.2019 г.

Във връзка с предложения за обсъждане Проект на
Постановление на Министерски съвет за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки
на
медицинските
експертизи
/ПУОРОМЕРКМЕ/
Съюзът
за
стопанска
инициатива изразява следното становище:
Споделяме
позицията
на
Национално Не се приема
представителните организации на и за хора с
увреждания, че на този етап не са налице
обстоятелства, налагащи спешни промени на
Правилника за устройството и организацията на

допълнение на т. 3 в чл. 51, съгласно
което само в случаите на непълноти на
представената медицинска документация
НЕЛК да има възможност да отменя
експертното решение на ТЕЛК и да го
връща за ново освидетелстване на лицето
с
указание
за
отстраняване
на
допуснатите грешки и пропуски в
решението.
Считаме, че така
ще се постигне
справедливо оценяване на лицето без
процедурата ненужно да се удължава с
ново разглеждане от ТЕЛК и забавяне за
лицето.
Както и до сега, необходимите
медицински документи трябва да се
съобразяват единствено с отправните
точки в Приложение № 1 към чл. 63 от
НМЕ и в своята цялост да доказват
наличието на съответното заболяване,
водещо до определена степен на
увреждане.

Организацията на медицинската
експертиза и контролът, който по закон
(Закона за здравето) е възложен на
министъра на здравеопазването са в
основата на мерките, които имат за цел да
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работа на органите на медицинската експертиза и на
регионалните
картотеки
на
медицинските
експертизи.
Считаме, че е нецелесъобразно преди да е
приключила оценката на въздействието на
последните промени в Наредбата за медицинската
експертиза да се пристъпва към радикално
изменение на Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи, който към
момента се прилага сравнително успешно.
Реформа в работата на ТЕЛК е наложителна, но
предложените в Проекта промени са прибързани и
съдържат редица слабости. Основополагащ за
реформата в системата на медицинска експертиза е
въпроса за създаване на единен стандарт за
определяне на намалената работоспособност
/степен на увреждане/ и необходимия вид и обем на
задължителни
медицински
консултации
и
диагностични изследвания за всяко заболяване
/съгл. Приложение 1, чл. 63 от ЗХУ/. Цел на този
единен стандарт е създаването на единни критерии
за оценка на степента на увреждането, който следва
да доведе до ограничаване на субективизма при
оценката, унифициране на практиката по
определяне на степента на работоспособност
/степен на увреждане/ в цялата страна и обективен и
ефикасен контрол.

ограничат нерегламентираните плащания
и
злоупотреби
в
системата
на
медицинската експертиза. Във връзка с
множество медийни публикации и
изявления на Прокуратурата през
последната година, темата за корупцията
в ТЕЛК в страната повиши в значителна
степен чувствителността на обществото
към този въпрос и същевременно
ангажира
ръководството
на
Министерство на здравеопазването да
предприеме необходимите действия за
справяне с проблема. Именно по тази
причина предприетите действия за
промяна на Правилника са неотложни и
по своята същност целят точно това – да
се създаде прозрачност в целия процес
чрез въвеждане на информационна
обработка
на
всички
нива
и
диференцирана
достъпност
до
информацията с цел по-ефективен
контрол. Тази мярка в съчетание с поясно разписаните отговорности на
отделните органи в процеса на контрол
ще осигури необходимите предпоставки
за активно търсене на отклоненията,
които сигнализират за проблем в
системата на медицинската експертиза.
Всички останали промени в Правилника
са свързани с допълнително облекчаване
на процедурата за лицата с увреждания,
решаване на някои практически доказани
проблеми в работата на органите на
медицинската
експертиза
и
на
контролните органи и изграждане на
връзките
между
отделните
нива,
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ангажирани в медицинската експертиза
от гледна точка на Информационната
база данни.
В становището на ССИ, както и в
становищата на някои други физически и
юридически лица, се правят коментари,
които обединяват разпоредбите на
Наредбата за медицинската експертиза и
Правилника за
устройството и
организацията на работа на органите на
медицинската
експертиза
и
на
регионалните картотеки на медицинските
експертизи:
Обсъждането на необходимостта и
въвеждането на единен стандарт за
определяне на трайно намалената
работоспособност /вид и степен на
увреждане и необходимия вид и обем на
задължителни медицински консултации и
диагностични изследвания за всяко
заболяване е предмет на Наредбата и тази
тема по никакъв начин не повлиява
предложените в Правилника промени,
касаещи организацията, а не експертизата
по същество.
Размисъл
предизвиква
предложението
за
въвеждане на еднакъв ред за освидетелстване и
преосвидетелстване /чл. 23 и 28/. Предлагаме да се
обмисли процедурата за преосвидетелстване да е
по-опростена, тъй като вече е била установена
определена степен на увреждане на лицето и не е
необходимо да се прилага процедура, като при
първо явяване, изискваща представяне на
направление от личен/лекуващ лекар и протокол от
лекарска комисия /ЛКК/.

Въвежда се единен ред, включващ
една входяща точка за лицето (само през
РКМЕ) и задължително отразяване на
информацията в ИБД, като е важно както
въвеждането на цялата медицинска
информация в системата, така и
обобщаващото
становище
на
личния/лекуващия лекар/ЛКК относно
стабилността
или
промяната
в
здравословното състояние на пациентите.
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Важна е преценката на органите на
медицинската експертиза дали в периода
от предходното освидетелстване е
настъпила промяна в здравословното
състояние на лицето, която да намери
отражение в новото експертно решение.
В голямата си част освидетелстваните
лица имат хронични заболявания, за
които са диспансеризирани и съответно
наблюдавани в посочения период и които
са в основата на оценката за трайно
намалена работоспособност/вид и степен
на увреждане. Следователно за тях се
събира медицинска информация от
диспансерното
наблюдение
на
състоянието, както и по други поводи,
която е съществена от гледна точка на
медицинската експертиза.
Предложеният проект за изменение и допълнение Не се приема
на ПУОРОМЕРКМЕ съдържа и някои съществени
пропуски. Той не дава ясен и еднозначен отговор
как ще се осъществява медицинската експертиза на
някои групи български граждани, като здравно
неосигурените
лица,
български
граждани,
пребивавали в чужбина и с установена там намалена
неработоспособност /степен на увреждане/, както и
такива, преминали лечение в чужбина, разполагащи
с медицински консултации и диагностични
изследвания от здравни заведения на територията на
ЕС и/или трети държави, които се явяват на
медицинска експертиза в България.
Становището на Съюза за стопанска инициатива
е, че е необходим задълбочен анализ и диалог с
всички заинтересовани страни за отстраняване на
слабостите в предложения Проект за избягване

Редът, по който се процедира при
здравноосигурените
и
при
здравнонеосигурените
лица
е
регламентиран в чл. 22 от Правилника и
той не се променя с настоящия проект.
Този ред не е създавал проблеми до
настоящия момент и в тази връзка не е
необходимо да бъде променян. Освен
това чл. 82 от Закона за здравето определя
обхвата на медицинските услуги, които се
предоставят на българските граждани
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване,
сред
които
са
и
експертизите за вид и степен на
увреждане и трайна неработоспособност,
което
касае
освидетелстване
и
преосвидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК.
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възникването на напрежение в обществото по тази
важна тема.

8.

РЗИ гр.
Силистра -вх.
№ 16-1966/07.08.2019 г.

1. Коментар 1
Съгласно промяната в чл. 56, ал. 2 РКМЕ следва да Не се приема
изпраща на лицата за редовно преосвидетелстване,
писма с покана да си подадат заявлението с
документите по ал.3.
Всеки месец РКМЕ получава от НОИ списък
на лица, на които им предстои редовно
преосвидетелстване (средно по около 270 лица
месечно за област Силистра), на които в рамките на
една работна седмица всеки месец ще трябва да
бъдат подготвени и изпратени писма с покани (с
известие за доставяне). Всичко това ангажира
допълнителен човешки и финансов ресурс. Част от
лицата,
които
подлежат
на
редовно
преосвидетелстване не живеят в Р. България и
доставката на поканата на посочения от лицата
адрес няма да изпълни предназначението си. За
пропуснатите ползи от забавената процедура по
преосвидетелстването
административна
отговорност ще носи съответната РЗИ.
Предлагаме следния текст по:

Всеки български гражданин има право
да се освидетелства по реда на този
Правилник, независимо къде живее,
както и да се освидетелства в държавата,
в която живее или в други страни, в които
някога
е
живял,
по
реда
на
законодателството
на
съответната
държава.
В Правилника е регламентирано, че
лицата
заедно
със
заявлениедекларацията представят в РКМЕ и
медицинска документация, доказваща
здравословното им състояние, без да се
ограничава нейният източник.
1. Предложеният от РЗИ - Силистра текст
създава допълнителна административна
тежест за лицата, като определя срок,
който те се ангажират да следят лично.
Пропускането на този срок ще създава
условия за обжалване, като случаите се
очаква да нараснат значително, което ще
затормози системата на медицинската
експертиза.
Промяната в чл. 56, ал. 2 касае
служебното уведомяване на лицата от
РКМЕ за необходимостта от редовно
преосвидетелстване по повод получаване
на пенсия, тъй като РКМЕ е структурата,
която следи сроковете и движението на
документите, а не ТЕЛК (каквато е
досегашната практика).
Освен
това
въвеждането
на
Информационната база данни има за цел
улесняване
на
процесите
и
комуникацията,
което
ще
има
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Чл. 56, ал. 2: Лицата по ал.1, т. 2, които подлежат на
редовно преосвидетелстване по повод получаване
на пенсия подават в РКМЕ заявление-декларация в
срок не по-късно от 3 месеца преди изтичане на
срока на инвалидизиране.
чл.56 ал.3: Лицата по ал.1 заедно със заявление- Приема
декларация подават в РКМЕ направление от частично
личния/лекуващия лекар или протокол на ЛКК
и
медицинска
документация,
доказваща
здравословното им състояние, вкл. заверени копия
от личния лекар и/или лекуващия лекар на
медицински документи, съдържащи резултати от
медико-диагностични изследвания и консултации,
които са налични в медицинската документация при
личния лекар и/ или при лекуващия лекар.

благоприятен ефект и върху конкретния
въпрос, относно уведомяване на лицата за
изтичане на срока на тяхното експертно
решение.
Приема се направената редакция в
се първата част на изречението от чл. 56, ал.
3.
Предложеното допълнение във втората
част на изречението по чл. 56, ал. 3 не се
приема, тъй като от текста е пределно
ясно кой ще извършва заверката на
копията на документите, съхранявани от
личния лекар и/ или лекуващия лекар.

2. Приема се
2. Коментар 2
Съгласно чл. 41 (1) ТЕЛК ще връща в РКМЕ
медицинското експертно досие на лицето само с 1
екземпляр на ЕР, следователно за да се спази
разпоредбата на чл. 59, чл. 71, т.1 РКМЕ ще трябва
да изпраща копия на заинтересованите лица и
органи, които съгласно чл. 63, ал.1 от проекта
включват (освен освидетелстваните лица) и НОИ,
осигурителите, АСП, Агенцията за хората с
увреждания и органите на медицинската
експертиза, т.е. ще се правят по още 4 копия на
оригиналното ЕР, които ще следва да бъдат
заверявани допълнително и с „Вярно с оригинала“.

2. Остава настоящата редакция на чл. 41,
ал. 1, от което става ясно в колко
екземпляра ще се издава експертното
решение на ТЕЛК

Как освидетелстваното лице ще знае, че са изтекли
всички срокове за обжалване на останалите
заинтересовани страни и че вече решението му е
влязло в сила, за да дойде в РКМЕ за заверка с гриф
„Влязло в сила“ върху своя екземпляр?

Лицето е заинтересовано от експертизата
и при предоставен начин за комуникация
от страна на РКМЕ или на място в
картотеката, няма пречка то да потърси
активно информация за това, дали
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сроковете по обжалване на всички
заинтересовани страни са изтекли, за да
може да поиска заверка на документа. И
сега редът е същият.
3.
Липсва
3. Коментар 3
Съгласно чл. 59. Регионалната картотека по предложение
постоянния адрес на лицето изпраща с известие за
доставяне и по електронен път на ТП на НОИ
експертното решение на ТЕЛК, след като е
проверила, че всички страни са уведомени и срокът
за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл (за всяка една
от страните).
ЕР се изпраща с писмо с известие и на
осигурителите.
Каква самостойност има акцентът за
известяването на работодателя в отделно изречение,
след като задължението по неговото уведомяване
вече е включено в първото изречение
(осигурителите попадат в категорията „всички
страни“). Това създава объркване по отношение на
времето и начина на уведомяване за останалите
заинтересовани страни.

3. Обстоятелството, което налага
отделянето на осигурителите в отделна
разпоредба, е че на този етап не е
възможно изпращането на експертното
решение на тях и по електронен път,
каквото се предвижда за останалите
заинтересовани страни.

След като РКМЕ е проверила, че всички Липсва
страни са уведомени и срокът за обжалване по чл. предложение
63, ал. 1 е изтекъл (за всяка една от страните), това
основание ли е върху ЕР да се постави гриф „Влязло
в сила“ преди да се изпрати в НОИ или следва да се
изчака, тъй като НОИ също е заинтересована
страна. Щом е заинтересована страна защо не
уведомяваме НОИ, когато уведомяваме и другите
заинтересовани страни, а се налага да изчакваме
първо техния срок за обжалване, т.е. не е ясно преди
поставянето на гриф „Влязло в сила“ кои точно

Последователността на изпращане на
експертното решение, съгласно чл. 59, е
определена за улеснение на процедурата,
тъй като при обжалване от страна на
лицето или работодателя в 14-дневния
срок, ТП на НОИ няма да обжалва същото
експертно решение. Заедно с експертното
решение, на ТП на НОИ се изпраща и
медицинското експертно досие на лицето.
Ако този процес стартира едновременно
за всички заинтересовани страни, в
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заинтересовани страни (лице, осигурител, АСП,
органи на медицинската експертиза) следва да бъдат
уведомени от РКМЕ. Така изпратените до ТП на
НОИ експертни решения следва ли да бъдат
заверени с гриф „Влязло в сила“.

случай, че постъпи жалба от лицето и/или
от работодателя, не би могло да се
изпълни изискването да се изпрати на
НЕЛК жалбата заедно с досието на
лицето, тъй като то ще се намира в НОИ,
а не в РКМЕ.
Относно поставянето на гриф „влязло в
сила“ на експертното решение текстът на
чл. 71, ал. 1, т. 3 е пределно ясен - гриф
"влязло в сила" се поставя на
необжалваните експертни решения след
изтичане на 14-дневния срок за всяка от
заинтересуваните страни, а такава е и
ТП на НОИ.

Съгласно чл.71, ал.1, т.3 …. поставят гриф "Влязло Не се приема
в сила" на необжалваните експертни решения след
изтичане на 14-дневния срок за всяка от
заинтересуваните страни (……).
Предлагаме точно ТУК (в чл.71 ал.1 т.3) да се
конкретизират кои са тези страни. Така ще има
яснота кога се поставя гриф "Влязло в сила" на
експертното решение.

Заинтересованите от процедурата по
обжалване на решенията на органите на
медицинската експертиза страни са
определени с предложената промяна на
текста на чл. 63, ал. 1 от Правилника. Те
са освидетелстваните, осигурителите,
НОИ,
Агенцията
за
социално
подпомагане, Агенцията за хората с
увреждания и органите на медицинската
експертиза на работоспособността. Не е
необходимо повтарянето им и в чл. 71.

4. Коментар 4
По текста на чл. 61 предлагаме:
4.
Не
срокът за съхранение на МЕД на починало приема
лице да е 5 години.
да се допълни в чл. 61 ал. 2: Медицинските
експертни досиета на лицата, на които не е
определен
процент
трайно
намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане,
както и на починали лица, на които е определена

се 4. Презумпцията за съхранението на МЕД
за срок 40 години от последното решение
на ТЕЛК и НЕЛК, съгласно чл. 61, ал. 1, е
свързана с осъществяването на контрол,
включително и при възникване на
спорове по съдебен ред.
Предвид обстоятелството, че МЕД на
починалите лица няма да се предоставят
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на техни наследници (каквато е една от
промените) следва техните досиета да се
третират по същия начин както на живите
лица.
Мотивът за ограничени пространствени
възможности за съхранение на досиетата
не може да обоснове намаляването на
срока за съхранение.

степен
на
трайно
намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане се
съхраняват в регионалната картотека за срок 5
години от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК.

9.

РЗИ гр.
Пловдив -вх. №
16-1677/07.08.2019 г.

Мотив: Необосновано дълъг срок на съхранение (40
години) на МЕД на починали лица. Архивът се
разраства, възникват затруднения при съхранението
и обработката на МЕД и непрекъснато възниква
необходимост от организиране на все повече
допълнителни помещения за архив.
Коментар 1
Съгласно текста на чл. 4а /нов/ в проекта за 1.
Не
промяна
на
ПУОРОМЕРКМЕ: приема
„медицинските
документи,
включително
и
резултати от направените медицински изследвания
и консултации, въз основа на които се извършва
медицинската експертиза задължително съдържат
датата, на която са съставени, имената, УИН/ЛПК
на
лицето,
което
е
извършило
изследването/консултацията, наименованието и
адреса на лечебното заведение, в което са
извършени“.
Голяма част от медицинската документация,
подадена към заявлението-декларация за ТЕЛК е
само с печат на лечебното заведение, в което работи
лекаря, извършил изследването или консултацията,
което смятаме, че е достатъчно и не е необходим
УИН/ЛПК.
Коментар 2
Съгласно чл. 6, ал 3, т. 2а Общата ЛКК е с 2.
Не
постоянен състав и в нея се включват най-малко приема
трима специалисти: невролог /неврохирург/, хирург
/ортопед/ и председател - специалист по вътрешни
болести.

се

1. Мотивите за повишените изисквания
към оформянето на медицинската
документация,
която
служи
за
извършването
на
медицинската
експертиза, са представени в оценката на
въздействие на нормативния акт.
Възможността ТЕЛК и НЕЛК да се
произнасят само по документи повишава
изискванията към самите документи и
тъй като отговорността за тяхното
съдържание е персонална, на лекарите,
които ги издават, се
въвеждат
допълнителни изисквания за тяхната
безспорна идентификация. Това ще
улесни контрола по отношение на
медицинската документация.

се

2. Броят на лекарите с призната
специалност „Вътрешни болести“ все
още е достатъчен за осигуряване на
потребността да се определят за
председатели
на
общите
ЛКК
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Предлагаме: Общата ЛКК е с постоянен състав и
в нея се включват най-малко трима специалисти:
невролог /неврохирург/, хирург /ортопед/ и
председател - специалист по вътрешни болести или
друга специалност.
Мотив: Понастоящем лекарите придобиват
специалност по тесен профил и намаляват
специалистите по вътрешни болести.

специалисти
с
тази
медицинска
специалност. Новозавършилите лекари
проявяват интерес към специалността
„Вътрешни болести“ като от 2009 г.
придобилите тази специалност са 269
лекари.
Целесъобразно е лекарите именно с
тази специалност да председателстват
общите ЛКК, тъй като те имат
многостранни
познания
върху
патологията.

Коментар 3
Съгласно чл. 8. (1) Ежегодно до 25 януари 3. Приема се
ръководителите на лечебните заведения по чл. 5, ал.
1 от Закона за лечебните заведения и на
университетските болници определят съставите на
ЛКК със заповед по образец съгласно Приложение
№ 4.
Предлагаме срока да е до 10 януари.
Мотив: В Пловдивска област имаме две
ведомствени и шест университетски лечебни
заведения, със заповедите на които се съобразяваме
при сформиране на ЛКК на другите ЛЗ.
Коментар 4
В чл. 33 от ПУОРОМЕРКМЕ липсва текст за 4.
Не
конкретизиране на адреса за освидетелстване на приема
лицата от ТЕЛК във връзка с обжалвани протоколи
за снабдяване с медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения, както това
е уточнено в чл. 33, ал.6 за обжалваните болнични
лист.

се

3. В чл. 8, ал. 1 за ръководителите на
лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения и на
университетските болници се определя
срок до 10 януари да определят съставите
на ЛКК със заповед.

4. В чл.33, ал. 6 е общата разпоредба по
кой адрес се извършва освидетелстването
и преосвидетелстването на лицата от
ТЕЛК. Изключенията са регламентирани
в ал. 4 – 6 на същия член. Извън тях
всички случаи се подчиняват на общата
разпоредба

Коментар 5
Съгласно промяната в чл. 56, ал. 2 РКМЕ следва да

38

изпраща на лицата за редовно преосвидетелстване, 5.
Не
писма с покана да си подадат заявлението с приема
документите по ал.3.
Всеки месец РКМЕ Пловдив получава от НОИ
списък на лица, на които им предстои редовно
преосвидетелстване (средно по около 700 лица
месечно) и в рамките на една работна седмица ще
трябва да бъдат подготвени и изпратени писма от
РКМЕ с покани ( известие за доставяне). Всичко
това ангажира допълнителен човешки и финансов
ресурс.
Предлагаме следния текст по чл.56 ал.2:
Лицата по ал.1, т.2, които подлежат на редовно
преосвидетелстване по повод получаване на пенсия
подават в РКМЕ заявление-декларация в срок не покъсно от 3 месеца преди изтичане на срока на
инвалидизиране.

се

Коментар 6
Съгласно чл. 41 (1) ТЕЛК ще връща в РКМЕ
медицинското експертно досие на лицето само с 1 6. Приема се
екземпляр на ЕР, следователно, за да се спази
разпоредбата на чл.59 и чл. 71, т.1 РКМЕ ще трябва
да изпраща копия на заинтересованите лица и
органи, които съгласно чл. 63, ал. 1 от проекта
включват (освен освидетелстваните лица) и НОИ,
осигурителите, АСП, Агенцията за хората с
увреждания и органите на медицинската
експертиза, т.е. ще се правят по до 4 копия на
оригиналното ЕР.
За освидетелстваните лица също не е предвиден
екземпляр на оригинал на ЕР, който следва да бъде
заверен с гриф „Влязло в сила“.
Не става ясно как ще разбере лицето, че са
изтекли всички срокове и решението му е влязло в
сила, за да дойде да си го получи от РКМЕ?

5. Служебното уведомяване на лицата
от РКМЕ за необходимостта от редовно
преосвидетелстване по повод получаване
на пенсия е част от организацията на
процеса на преосвидетелстване, свързана
с неговото администриране. Като такава,
тя е присъща на органа, който следи
движението на документите, какъвто е
РКМЕ, а не на органа, който извършва
самата експертиза, какъвто е ТЕЛК.
Предложеният
текст
създава
допълнителна административна тежест,
като определя срок, който лицата се
задължават да следят лично.

6. Остава настоящата редакция на чл.
41, ал. 1, от което става ясно в колко
екземпляра ще се издава експертното
решение на ТЕЛК.
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Коментар 7
А/ Съгласно чл. 59 Регионалната картотека по
постоянния адрес на лицето изпраща с известие за 7.
Липсва
доставяне и по електронен път на ТП на НОИ предложение
експертното решение на ТЕЛК, след като е
проверила, че всички страни са уведомени и срокът
за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл (за всяка една
от страните).
ЕР се изпраща с писмо с известие и на
осигурителите.
Каква
самостойност
има
акцентът
за
известяването на работодателя в отделно изречение,
след като задължението по неговото уведомяване
вече е включено в първото изречение
(осигурителите попадат в категорията „всички
страни“). Това създава объркване по отношение на
времето и начина на уведомяване за останалите
заинтересовани страни.
След като РКМЕ е проверила, че всички страни
са уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1
е изтекъл (за всяка една от страните), това
основание ли е върху ЕР да се постави гриф „Влязло
в сила“ преди да се изпрати в НОИ или следва да се
изчака, тъй като НОИ също е заинтересована
страна. Щом е заинтересована страна защо не
уведомяваме НОИ, когато уведомяваме и другите
заинтересовани страни, а се налага да изчакваме
първо техния срок за обжалване, т.е. не е ясно преди
поставянето на гриф „Влязло в сила“ кои точно
заинтересовани страни (лице, осигурител, АСП,
органи на медицинската експертиза) следва да бъдат
уведомени от РКМЕ. Така изпратените до ТП на
НОИ експертни решения следва ли да бъдат
заверени с гриф „Влязло в сила“.

7. А/ Обстоятелството, което налага
отделянето на осигурителите в отделна
разпоредба, е че на този етап не е
възможно изпращането на експертното
решение на тях и по електронен път,
каквото се предвижда за останалите
заинтересовани страни.
Последователността на изпращане на
експертното решение, съгласно чл. 59, е
определена за улеснение на процедурата,
тъй като при обжалване от страна на
лицето или работодателя в 14-дневния
срок, ТП на НОИ няма да обжалва същото
експертно решение. Заедно с експертното
решение, на ТП на НОИ се изпраща и
медицинското експертно досие на лицето.
Ако този процес стартира едновременно
за всички заинтересовани страни, в
случай, че постъпи жалба от лицето и/или
от работодателя, не би могло да се
изпълни изискването да се изпрати на
НЕЛК жалбата заедно с досието на
лицето, тъй като то ще се намира в НОИ,
а не в РКМЕ.
Относно поставянето на гриф „влязло в
сила“ на експертното решение текстът на
чл. 71, ал. 1, т. 3 е пределно ясен - гриф
"влязло в сила" се поставя на
необжалваните експертни решения след
изтичане на 14-дневния срок за всяка от
заинтересуваните страни, а такава е и ТП
на НОИ.
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Съгласно чл.71, ал.1, т.3 „…. поставят гриф
"Влязло в сила" на необжалваните експертни Не се приема
решения след изтичане на 14-дневния срок за всяка
от заинтересуваните страни „.
Предлагаме в чл.71 ал.1 т.3 да се
конкретизират кои са тези страни. Така ще има
яснота кога се поставя гриф "Влязло в сила" на
експертното решение или гриф „Влязло в сила" да
бъде заменен с гриф „Проверено на“.

10.

РЗИ гр. Варна вх. № 16-0375/09.08.2019 г.

Б/ Съгласно чл. 59 Регионалната картотека
по постоянния адрес на лицето изпраща с известие Не се приема
за доставяне и по електронен път на ТП на НОИ
експертното решение на ТЕЛК, след като е
проверила, че всички страни са уведомени и срокът
за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл (за всяка една
от страните).
В същото време съгласно изискванията на
ЗХУ и Правилника за прилагане на ЗХУ изисква
Експертните решения, издадени от ТЕЛК да се
изпращат на ДСП по настоящ адрес, т. е липсва
съгласуваност между нормативните документи на
двете институции МЗ и МТСП.
Това създава напрежение в работата на РКМЕ.
Коментар 1
1.
Не
се
§ 2. Създава се чл. 4а:
„Медицинските документи, включително и приема
резултати
от
направените
медицински
изследвания и консултации, въз основа на които се
извършва
медицинската
експертиза,
задължително съдържат датата, на която са
съставени, имената, УИН/ЛПК на лицето, което е
извършило
изследването/консултацията,

Заинтересованите от процедурата по
обжалване на решенията на органите на
медицинската експертиза страни са
определени с предложената промяна на
текста на чл. 63, ал. 1 от Правилника. Те
са освидетелстваните, осигурителите,
НОИ,
Агенцията
за
социално
подпомагане, Агенцията за хората с
увреждания и органите на медицинската
експертиза на работоспособността. Не е
необходимо повтарянето им и в чл. 71.
Б/. В Закона за хората с увреждания
няма изисквания административните
органи и органите на медицинската
експертиза, определени в Правилника, да
изпращат експертни решения на ДСП.

1. Мотивите за повишените изисквания
към оформянето на медицинската
документация,
която
служи
за
извършването
на
медицинската
експертиза, са представени в оценката на
въздействие на нормативния акт.
Възможността ТЕЛК и НЕЛК да се
произнасят само по документи повишава
изискванията към самите документи и
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наименованието и адреса на лечебното заведение, в
което са извършени“.
 Посочените
изисквания
за
налични
попълнени реквизити съответстват на изискванията
за медицинските документи издавани по НРД.
 При медицински документи, които са
издадени за медицински дейности извън НРД,
следва да се изготви нормативен документ
регламентиращ попълване на изискваните
реквизити.

тъй като отговорността за тяхното
съдържание е персонална, на лекарите,
които ги издават, се
въвеждат
допълнителни изисквания за тяхната
безспорна идентификация. Това ще
улесни контрола по отношение на
медицинската документация.

Коментар 2
2. Приема се
§ 3. Членове 7 и 8 се изменят така:
„Чл. 7. (1) Ежегодно до 25 януари директорът на по принцип
РЗИ определя със заповед съставите на ЛКК
(постоянните
и
резервните
членове)
по
предложение на съответните ръководители на
лечебните заведения.
(2) Предложенията по ал. 1 се подават до
съответната РЗИ в срок до 10 януари.

2. В чл. 8, ал. 1 за ръководителите на
лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения и на
университетските болници се определя
срок до 10 януари да определят съставите
на ЛКК със заповед

Съгласно чл. 8. (1) Ежегодно до 25 януари
ръководителите на лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на
университетските болници определят съставите
на ЛКК със заповед по образец съгласно
Приложениe № 4“.
 С оглед съобразяване изискванията при
участието на член на ЛКК в повече от една комисии
следва срокът за представяне от ръководителите на
лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и на университетските
болници на определените състави на ЛКК да е
идентичен с посочения срок по чл. 7, ал. 2 - 10
януари.
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3.
Не
Коментар 3
„Чл. 7(4) Предложенията на лечебните заведения приема
за определяне на съставите на ЛКК и за промяната
им, както и заповедта на директора на РЗИ за
определянето/закриването на ЛКК се изготвят по
образец съгласно приложения № 1, 2 и 3.
§ 40. Приложения № 1, № 2 и № 3 към чл. 7, ал. 4
се изменят така:
В образците на приложенията като реквизит е
добавено „ЕГН“ на членовете на ЛКК, а според чл.
7 (3) „Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в три
дневен срок от издаването й на съответните
лечебни заведения, на съответното териториално
поделение на Националния осигурителен институт
(ТП на НОИ), на съответната районна
здравноосигурителна
каса
(РЗОК)
и
на
съответната регионална дирекция за социално
подпомагане (РДСП).“
 Необходимо ли е вписването на „ЕГН“ в
предложенията и заповедите на ЛКК с оглед защита
на личните данни на членовете на комисиите при
изискване за предоставяне на заповедите на
различни институции по пощата?

се

4. Приема се
Коментар 4
Според сега действащия ПУОРОМЕРКМЕ чл. 41
, ал. 1 „След вземане на решение ТЕЛК връща в
РКМЕ медицинското експертно досие заедно с
експертното
решение
за
досието,
за
работодателя (ако лицето работи), за ТП на НОИ,
за Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА) и за други заинтересувани лица и
органи съобразно конкретния случай“
В предложената промяна на ПУОРОМЕРКМЕ:

Личните данни, включващи и ЕГН на
лекарите, включени в заповедите за
определяне/промяна/закриване
на
съставите на ЛКК няма да бъдат
публикувани на публичните сайтове на
институции. Включването на ЕГН-то
като реквизит в заповедите цели да се
осигури по-голяма проследимост и
контрол в процеса по осъществяването на
медицинската експертиза.

4. Остава настоящата редакция на чл.
41, ал. 1, от което става ясно в колко
екземпляра ще се издава експертното
решение на ТЕЛК
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§ 20. В чл. 41 , ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 думите „за досието, за работодателя (ако
лицето работи), за ТП на НОИ, за Националния
център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и
за други заинтересувани лица и органи съобразно
конкретния случай.“ се заличават
 т.е. в РКМЕ се връща само един екземпляр
на Експертно решение?
§ 39. Съгласно чл. 71, ал. 1, т.1 „Служителите в
РКМЕ изпращат с известия за доставяне
експертното решение на заинтересованите
страни.“
 При наличие в МЕД на единствен екземпляр
на експертното решение следва, че на
заинтересованите страни ще се изпращат
верифицирани за вярност копия на
експертното решение.
Коментар 5
§28. В чл. 56 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1)
Лицата
или
законните
им
представители/упълномощени от тях лица
подават заявление-декларация по образец
съгласно приложение № 11 в РКМЕ за:“;
б) в т. 2 думите „когато, служебно повикано,
лицето не се е явило в ТЕЛК;“ се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата по ал. 1 се уведомяват от РКМЕ
служебно за необходимостта от редовно
преосвидетелстване по повод получаване на
пенсия.

5.
Не
приема

се

5. Служебното уведомяване на лицата
от РКМЕ за необходимостта от редовно
преосвидетелстване по повод получаване
на пенсия е част от организацията на
процеса на преосвидетелстване, свързана
с неговото администриране. Като такава,
тя е присъща на органа, който следи
движението на документите, какъвто е
РКМЕ, а не на органа, който извършва
самата експертиза, какъвто е ТЕЛК.
Предложеният
текст
създава
допълнителна административна тежест,
като определя срок, който лицата се
задължават да следят лично.
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(3) Лицата по ал. 1 заедно със заявлениедекларацията подават в РКМЕ протокол на ЛКК
(направление от личния/лекуващ лекар) и
медицинска
документация,
доказваща
здравословното им състояние, включително
заверени копия от медицински документи,
съдържащи резултати от медико-диагностични
изследвания и консултации, които са налични в
медицинската документация при личния лекар
и/или при лекуващия лекар.“;
3. В ал. 4 думите „протокол на ЛКК“ се заменят
с „направление от личния/лекуващ лекар/протокол
на ЛКК“.
 Съгласно промяната в чл.56, ал.2 РКМЕ
следва да изпраща на лицата за редовно
преосвидетелстване, уведомителни писма
за необходимостта от подаване на
заявление-декларация
заедно
с
документите по ал.3.
При сега действащото ПУОРОМЕРКМЕ в края
на всеки месец РКМЕ Варна получава от НОИ
списък на лицата (средно 600 лица), на които им
предстои
след
3
месеца
редовно
преосвидетелстване, като за времето от 2 работни
седмици подготвя необходимите медицински
досиета и със списъци ги предоставя на ТЕЛК за
преосвидетелстване.
Новата организация за преосвидетелстване
изисква ангажиране на допълнителен човешки и
финансов ресурс и сериозно технологично време:
1. Налага се изпращане на уведомителни
писма от РКМЕ на тези средно 600 лица;
2. Добавя се прием от РКМЕ на документите
на още 600 лица месечно към текущия
поток от хора;
3. Изисква се въвеждане в ИБД от РКМЕ на
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данните от медицинските документи
непосредствено след постъпването им;
4. Част от лицата, които подлежат на редовно
преосвидетелстване имат промяна на
актуалния адрес, поради което доставката на
поканата на вписания в досието адрес няма
да изпълни предназначението си (т.е. те
няма да получат уведомителните писма).
Предвид гореизложеното съществува риск от
забавяне предоставянето на документите в
ТЕЛК и просрочване на освидетелстването след
срока на изтичане на последното експертно
решение. За пропуснатите ползи от забавената
процедура
по
преосвидетелстването
административна
отговорност
ще
носи
съответната РЗИ.
Предвид новите обстоятелства по редовното
преосвидетелстване на лицата по повод получаване
на пенсия с оглед срочно извършване на
преосвидетелстването им предлагаме:
 Предоставянето в РКМЕ на списъците на
лицата от НОИ да става 4 месеца преди
предстоящото редовно преосвидетелстване.
 Да се създаде модул към ИБД чрез който
автоматично
да
се
генерира
уведомително писмо до лицата на които
предстои редовно преосвидетелстване.

6. Приема се

Коментар 6
Преходни и заключителни разпоредби § 51.
Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. с
изключение на § 38 (по отношение на чл. 70б), който
влиза в сила от 1 юли 2020 г.
Във връзка с действащото ПУОРОМЕРКМЕ до
1 януари 2020 г. в РЗИ ще са получени от НОИ
списъците на лицата, на които им предстои редовно
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11.

НСОПЛБ – вх.
№ 63-00-180 от
18.08.2019 г.

преосвидетелстване през м. Януари, м. Февруари и
м. Март 2020 г. МЕД на лицата от списъците за тези
3 месеца вече ще са предоставени на ТЕЛК и
съответно ще им са изпратени писма от ТЕЛК за
насрочените дати за преосвидетелстване.
Във връзка с § 28. относно промените в чл. 56 от
ПУОРОМЕРКМЕ, касаещи новата организация за
редовно преосвидетелстване на лицата по повод
получаване на пенсия, следва да се предвиди текст
указващ, че лицата на които им предстои
редовно преосвидетелстване през м. Януари, м.
Февруари и м. Март 2020г. ще се
преосвидетелстват по досега действащия
ПУОРОМЕРКМЕ.
Водени от убеждението, че здравните и
социалните фондове трябва да се използват по
предназначение и не трябва да се допуска тяхното
преразходване от страна на недоброжелателни
ползватели, както и необходимостта да се
оптимизира работата по медицинската експертиза и
контрола по ползването на болнични листа за
временна нетрудоспособност (за краткост ще
наричаме „болнични“), предлагаме посочените в
този документ промени и допълнения в
нормативната уредба, регламентираща ползването
на обезщетения за временна и трайна
нетрудоспособност.
Предложенията
са
свързани
с
оптимизиране на дейностите по издаването на
болнични и контрола, съответно санкциите за
недобросъвестни ползватели на обезщетения за
временна нетрудоспособност.
Лична амбулаторна карта (ЛКМ)
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Към настоящият момент, основен документ за
проследяване на ползваните болнични е Личната
амбулаторна карта (ЛКМ). Това е книжен документ
(тип тефтер), който за разлика от времената преди
2000 г., не носи никаква друга информация (тъй като
тя е в електронната база данни) освен за издадените
болнични - първични или удължаването им. За да
бъдем точни и тази информация е налична в
електронен вариант в НОИ, но информацията в ЛАК
се вписва на ръка и не подлежи на електронна
обработка, а и няма смисъл да се обработва, тъй като
съществува в електронна база данни. Логично
възниква въпросът който няма смислен отговор:
защо трябва да се изисква ЛАК и да се попълва на
ръка? Безсмисленото съществуване на ЛАК води до
неуредици, защото по наредба пациентът
(ползвателят) може да има само един картон (ЛАК),
но тъй като няма санкции за това, че си изгубил
картона, лицата в определени случаи съобщават, че
не могат да го открият или са го загубили, купуват
си нови и ползват по няколко ЛАК при различни
лекари. Лекарите няма как да проверят дали
ползвателя има един или няколко ЛАК, което
обезсмисля целта чрез данните в него различни
лекари или който и да било друг да проверяват
ползването на болнични до даден момент.
Вече трета година НОИ и лекарите ползват
софтуер на НОИ (при подготовката активно
участваха експерти на НСОПЛБ) за регистриране на
издадените болнични листа. Този софтуер
позволява подробна обработка на информацията за
издадените болнични по брой, брой дни, лекар,
който е издал документа, както и всяко лице,
получило болничен/и. Тази информация е достъпна,
както за лекарите, които издават болнични листа,
така и за експертите от НОИ. Наличието на тази
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подробна и годна за електронен обмен и
обработване информация, прави напълно излишно
използването на ЛАК и дава възможност този
ненужен вече документ да заеме своето почетно
място в музея на медицинската експертиза на
работоспособността у нас.
Отговорност
при
експертизата
на
нетрудоспособността и издаването на болничните
листа.
Всеки правоспособен лекар и лекар по дентална
медицина има право да издава болнични (копието за
НОИ се изпраща по електронен път), като спази
съответните процедури и се регистрира в НОИ.
Съществуващата до момента порочна практика един
лекар да разпорежда на друг лекар да издаде
болничен лист, защото първият е преценил, че
болният е нетрудоспособен, но не желае да се
натоварва с административна дейност или го е страх
да поеме отговорността, трябва да бъде прекратена.
Лекарската отговорност, включително и тази по
експертиза на трудоспособността, е лична и
конкретна. Тя изисква този, който е направил
преценката, той да извърши действието и да носи
отговорност за него. Това прави недопустимо един
лекар да прави преценка и впоследствие да
прехвърля отговорността за преценката си върху
друг лекар. Няма обективна пречка, нито
техническа, нито нормативна, всеки лекар преценил
необходимостта от временна нетрудоспособност на
болния, да издаде болничния лист.
Предложенията в тази връзка сме дали в
Наредбата за медицинската експертиза.
Отговорност на ползвателя на обезщетението за
временна нетрудоспособност.
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В нормативната уредба няма предвидена
отговорност за пациентите при неспазване на
препоръките в болничния лист. Няма и възможност
за контрол върху това спазване на препоръки, както
и последващи санкции. Това създава абсолютен
„имунитет“ на ползвателя и условия за прехвърляне
на вина и търсене на отговорност у лекарите.
Стига се дори до парадокси, в които се прави
разследване спрямо лекаря за отказ да издаде
документ с невярно съдържание.
Злоупотребата с права е забранена от
Конституцията, която е с пряко действие, но за да е
ефективна тази забрана трябва да има система за
контрол и санкции за злоупотребяващите
ползватели на болнични листа.
Наредбата за медицинската експертиза в
сегашния си вид допуска ползвателите на болнични
да злоупотребяват безнаказано.
Затова предлагаме включване на текстове, които
определят неспазването на режима и неявяването на
контролни прегледи като нарушение, за което
нарушителят носи отговорност и търпи санкции,
които могат да бъдат: анулиране на болничния лист
и незаплащането му от работодателя и НОИ;
обявяване на отсъствието за самоотлъчка; налагане
на парична санкция на ползвателя. Контролът на
тези показатели е лесно осъществим, може да бъде
планов, на случаен принцип или по сигнал на
заинтересованите страни (осигурители, НОИ, трети
лица).
Предложение за допълнение и изменение на
Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза и на
регионалните
картотеки
на
медицинските
експертизи
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Текстовете, които предлагаме да се допълнят са
на жълт фон, а текстовете, които предлагаме да
отпаднат са с червен шрифт.
На зелен фон са предложените от МЗ промени, с
които сме съгласни.
Чл. 23. (1) При извършване на експертизата на
временната неработоспособност лекуващият лекар
(лекар по дентална медицина):
1. прави преценка на здравословното състояние
на болния и на неговата работоспособност въз
основа на клиничен преглед, резултатите от
направените изследвания, заключенията на
консултантите, характера на работата и условията на
труд на болния;
2. вписва в Амбулаторният лист
личната
амбулаторна карта (ЛАК) на болния и/или в Приема се по
Принципно се приема предложението
амбулаторния лист при всеки преглед:
принцип
за отпадане на личната амбулаторна карта
а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) данните от
във връзка с необходимостта да се
анамнезата, обективния статус, направените
вписват данни, свързани с медицинската
изследвания, предписаното лечение и диагнозата,
експертиза, като тя се заменя с
както и процента на трайно намалената
амбулаторния лист, който издава лекаря,
работоспособност/вид и степен на увреждане в
медицинския протокол на лекарските
случаите на определена такава с експертно решение
консултативни комисии и решението на
на ТЕЛК/НЕЛК; епикризите от болничното лечение
ТЕЛК или НЕЛК. В тази връзка промени
и талоните с изследванията и консултативните
се правят както в Правилника, така и в
мнения на специалистите се прилагат към
Наредбата за медицинската експертиза и
Амбулаторният лист в ЛАК;
Наредбата за реда за представяне в
б) своята преценка за работоспособността на
Националния осигурителен институт на
болния
("работоспособен"
или
данните от издадените болнични листове
"неработоспособен");
и решенията по обжалването им, приета с
в) номера и серията на болничния лист, началото
Постановление № 241 от 2014 г. на
и
продължителността
на
временната
Министерския съвет.
неработоспособност;
Останалите регламенти остават без
промяна, тъй като определят редица

51

г) подписва се под посочените данни и поставя
личния си печат;
3. описва болничния лист в контролния лист към
ЛАК по следните реквизити: номер, начало и
продължителност
на
временната
неработоспособност, органа, който го е издал
(лекуващ лекар или лекар по дентална медицина,
ЛКК, по решение на ТЕЛК), и диагноза;
4. изпраща служебно болничния лист на
работодателя, при условие че болният заяви
писмено, че липсва възможност болничният лист да
бъде предоставен на работодателя, най-късно два
работни дни от началото на разрешения отпуск;
5. трудоустроява работника с болничен лист,
когато здравословното му състояние налага леки
облекчения в трудовия му процес, но за не повече от
един месец;
6. е длъжен да предостави медицинска
документация по искане от ЛКК;
7. насочва болния към ЛКК, когато:
а) осигуреният е ползвал непрекъснат отпуск за
временна неработоспособност за едно или повече
заболявания до 14 календарни дни, разрешени
еднолично от лекуващия лекар (лекар по дентална
медицина);
б) осигуреният е ползвал 40 дни отпуск за
временна неработоспособност в една календарна
година с прекъсване, разрешен еднолично, от един
или повече лекари; в 40-дневния отпуск не се
включват дните за временна неработоспособност
поради бременност, раждане, осиновяване, лечение
и изследване в чужбина, болнично лечение,
бацилоносителство и карантина;
в) състоянието налага продължителен отпуск по
болест;

правила по процедирането с болничните
листи, които не могат да бъдат отменени
на този етап.
Текстовете
от
Наредбата
за
медицинската
експертиза,
извън
горепосоченото приложно поле, не се
коментират предвид това, че не се отнасят
за Правилника, който е обект на промяна.

52

г) здравословното състояние на болния налага
трудоустрояване за повече от един месец;
д) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) осигуреният се
нуждае от извършване на преценка по чл. 3, ал. 6;
8.
подготвя
необходимата
медицинска
документация и вписва своето становище в
Амбулаторният лист ЛАК при насочване на болния
към ЛКК по даден повод;
9. попълва реквизитите на формуляр Е 116 по
искане на болния и на формуляр Е 213 по искане на
НОИ и подготвя медицинската документация на
лицето за извършване на експертизата на трайно
намалената работоспособност/вида и степента на
увреждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Личният лекар
(лекар по дентална медицина), а за лицата, които
нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по
дентална медицина), насочва болния към ТЕЛК с
медицинско направление по образец съгласно
приложение № 4 8, когато приеме, че е налице:
1. трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане, която не е предшествана от
временна неработоспособност;
2. вид и степен на увреждане.
3.промяна на датата на инвалидизирането, срока
на инвалидизирането, противопоказните условия на
труд или причинната връзка;
4. необходимост от преосвидетелстване поради
влошено или подобрено състояние;
5. необходимост от преосвидетелстване по повод
социални придобивки и други поводи, предвидени в
нормативни актове.“
„(3) При издаване на медицинско направление по
ал. 2 данните съгласно приложение № 8 се въвеждат
от личният лекар (лекар по дентална медицина), а за
лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар
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(лекар по дентална медицина) в ИБД.
Регистрираното в ИБД медицинското направление
се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на
лечебното заведение и се връчва на лицето.“
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) В случаите, при
които за конкретно заболяване са извършени
консултации и изследвания през последните
дванадесет месеца, предхождащи явяването в
ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в
медицинската документация на лицето, към
направлението по ал. 2 личният лекар (лекар по
дентална медицина), а за лицата, които нямат личен
лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална
медицина), прилага заверени копия на същите, без
да се налага повторното им назначение и
извършване.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
Лекуващият лекар насочва неосигурените лица и
лицата с прекъснати здравни осигурителни права
към ТЕЛК по реда на ал. 2.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
Болничен лист не се издава и не се прави насочване
към ЛКК и ТЕЛК, ако болният не представи ЛАК и
документ за самоличност, включително при
стационарни условия.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
Личната амбулаторна карта се закупува и съхранява
от лицето, заверява се от личния лекар, който вписва
номер по ред и дата на издаването и
регистрационния номер на лечебното заведение,
поставя подписа си и личния си печат. При промяна
на личния лекар ЛАК се презаверява от
новоизбрания лекар.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) При
изгубена или унищожена ЛАК личният лекар
заверява новата, като посочва причината и
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поредността на картата. При изчерпване на картата
личният лекар вписва в новата "продължение".
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Лицата
имат право да притежават само по една ЛАК.
Здравните книжки, издадени на лица, обслужвани от
лечебни заведения към ведомствата по чл. 5,
заместват ЛАК. Амбулаторният лист не замества
ЛАК и се ползва само като помощен документ при
осъществяване на контролна дейност.
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
На неосигурени лица по Кодекса за социално
осигуряване
(КСО)
при
временна
неработоспособност лекуващият лекар издава
медицинско удостоверение за период до 14 дни, след
което при необходимост насочва лицето към ЛКК
при спазване изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и при
необходимост от извършване на преценка по чл. 3,
ал. 6.
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)
Решенията на лекуващите лекари и ЛКК се
обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето.
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Отказът на
личния лекар и ЛКК за насочване към ТЕЛК по реда
на чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 се отразява в
Амбулаторният лист ЛАК.
(2) Отказът на личния лекар се обжалва по реда
на чл. 112 от Закона за здравето.
Чл. 30. Когато болният заяви, че не е в състояние
да представи болничния лист на работодателя в срок
два дни от издаването му, ЛКК процедира по реда на
чл. 23, ал. 1, т. 4.
Мотиви :
- В сайта на НОИ всеки лекар може да направи
справка в реално време за вече издадените болнични
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листове на болния, датите на издаването и
продължителността им. При наличието на тази
възможност писането на ръка в ЛАК е архаизъм,
който не носи никому някаква информация в повече.
Много често пациентите губят или укриват ЛАК и
се явяват при различни лекари с различни ЛАК.
Другият лекар няма как да знае , че представения
ЛАК е стар и доверявайки се на пациента издават
болничен лист. Номерацията на ЛАК не е уникална
и има много ЛАК с еднакви номера, тъй като са
издаване от различни семейни лекари. Това прави
ЛАК твърде ненадежден документ за контрол
върху издаването и ползваните до момента
болнични листове. За разлика от ЛАК в сайта на
НОИ има вече натрупана достатъчно информация
подлежаща на електронна обработка с много по
високо ниво на достоверност. Тя не може да бъде
укривана или подменяна от недобросъвестни
пациенти, както се случва с ЛАК. Информацията
от сайта на НОИ е достъпна за всеки лекар
издаващ болнични листове.
- Адресите на работодателите, често не
съвпадат с реалния адрес, на който се намира
работодателя или са в индустриални зони от много
фирми на обща площ от десетки километри водещи
се на един и същи адрес. Издирването на
действителния адрес, на който може да бъде
намерен работодателят и изпращането на ценна
книга, каквато е болничния лист изисква време и
средства
непропорционални на полученото
заплащане за издаването на болничния лист.
Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от
лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина
и ЛКК. Лекуващият лекар/лекари по дентална
медицина преценил необходимостта от издаване на
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болничен лист, издава болничният лист. Не се
допуска един лекар да препоръчва на друг лекар да
издаде болничен лист. Лекарите по дентална
медицина издават болнични листове само за
заболявания от тяхната специалност. Лекарите от
центровете за спешна медицинска помощ могат да
издават болнични листове за домашно лечение до 3
календарни
дни.
Клиничният
преглед
и
становището за временната неработоспособност се
отразяват в личната амбулаторна карта (ЛАК) на
лицето
Мотиви :
- Лекуващият лекар/лекар по дентална медицина
единствен носи отговорност за болния и след като
е преценил, че болния е нетрудоспособет самият
той трябва да издаде болничния лист, защото
преценката е негова. Не е допустимо лекуващият
лекар/лекар по дентална медицина да прехвърля
тази отговорност върху други лекари/лекар по
дентална медицина.
- В сайта на НОИ всеки лекар може да направи
справка в реално време за вече издадените болнични
листове на болния, датите на издаването и
продължителността им. При наличието на тази
възможност писането на ръка в ЛАК е архаизъм,
който не носи никому някаква информация в повече.
(2) Болнични листове могат да се издават и от
лечебни заведения, които обслужват лицето по
месторабота.
Чл. 9. (1) Болничният лист се издава в деня, в
който се установи временната неработоспособност.
Не се допуска издаване на болничен лист, в който
датата на започването на отпуска е по-късна от
датата на издаването му. Изключение се допуска
само
в
случаите,
когато
временната
неработоспособност е констатирана в деня, в който
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лицето е било на работа, независимо от
отработените часове, или след изтичане на
работното му време. В тези случаи отпускът, даден
за
временна
неработоспособност,
започва
задължително от следващия календарен ден,
независимо че той може да е неработен за лицето.
Изключение се допуска и в случаите, когато
болничният лист е продължение. В тези случаи
отпускът, даден за временна неработоспособност,
започва задължително от деня, в който лицето е
следвало да се яви на работа по предхождащия
болничен лист, независимо че той може да е
неработен за лицето.
(2) Осигуреният е длъжен да представи
болничния
лист
или
да
уведоми
работодателя/осигурителя до два работни дни от
издаването му.
(3) В случаите, при които лекуващият лекар или
ЛКК
са
констатирали
състояние
на
неработоспособност, но осигуреният откаже да му
се издаде болничен лист, последният задължително
се издава и служебно се изпраща на
работодателя/осигурителя,
където
работи
осигуреният. Ако осигуреният желае да ползва
платен годишен отпуск за времето, включено в
болничния лист, той подава съответната молба до
работодателя/осигурителя.
Мотиви : Адресите на работодателите, често
не съвпадат с реалния адрес, на който се намира
работодателя или са в индустриални зони от много
фирми на обща площ от десетки километри водещи
се на един и същи адрес. Издирването на
действителния адрес, на който може да бъде
намерен работодателят и изпращането на ценна
книга, каквато е болничния лист изисква време и
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средства
непропорционални на полученото
заплащане за издаването на болничния лист.
(4) Болничен лист за минало време без
предварителен преглед на болния не се издава.
Изключение се допуска най-много до два дни в
случаи на тежки остри или изострени хронични
заболявания, когато при прегледа обективната
находка, отразяваща естеството и стадия на
даденото заболяване, доказва, че лицето е
боледувало и е било в състояние на временна
неработоспособност, но прегледът не е могъл да
бъде извършен. В тези случаи причините за
неизвършения
предварително
преглед
задължително подробно се мотивират в ЛАК и се
отбелязват в графа "бележки" на болничния лист. За
лица, които поради заболяването си не носят
отговорност за действията си, този срок е 10 дни.
При издаване на болничния лист денят на прегледа
се включва в посочените два, съответно 10 дни.
Мотиви : В Република България, болният може
да ползва медицинска помощ 24 часа в
денонощието, от своят сеем лекар или дежурен
кабинет имащ договор с него, от Спешна
медицинска помощ и от всеки лекар под формата
на частен преглед. Няма вариант, в който болният
нуждаещ се от лекарски преглед, да няма кой лекар
да го прегледа. Всеки лекар прегледал болния и
преценил необходимостта от издаване на болничен
лист е задължен да го издаде. Единственият
случай, в който болният може да не е прегледан, е
ако болният не потърси лекар да го прегледа, но тук
става въпрос за нехайство на болният и той носи
отговорност за нехайството си.
(5) Когато прегледът е бил извършен и
временната
неработоспособност
е
била
своевременно констатирана, но болничен лист не е
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бил издаден, той може да се издаде за минало време,
ако въз основа на обосноваваща документация на
лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето
през това време е било временно неработоспособно.
В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни
непрекъснато за едно или повече заболявания се
издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална
медицина, до 6 месеца - от ЛКК, а за повече от 6
месеца - след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за
минало време се включва в един болничен лист.
Мотиви : Всеки лекар прегледал болния и
преценил необходимостта от издаване на болничен
лист е задължен своевременно да го издаде.
Болничните листове се издават електронно. Всеки
лекар разполага с лаптоп и може да издава
болнични листове от всяко място, като дори и в
момента да няма интернет връзка, в срок до седем
дни лекарят може да изпрати болничния до сайта
на НОИ. Не съществува случай, в който да се
налага, но да не може да се издаде болничен лист.
Тази ал.(5) създава възможност за злоупотреби и
трябва да бъде премахната.
Чл. 10. (1) Всички решения на ЛКК и ТЕЛК по
експертизата на временната неработоспособност,
както и издадените болнични листове задължително
се вписват в ЛАК, а за лекуващите се в лечебно
заведение за болнична помощ - и в историята на
заболяването, и в епикризата.
Мотиви : В сайта на НОИ всеки лекар може да
направи справка в реално време за вече издадените
болнични лостове на болния, датите на издаването
и продължителността им. При наличието на тази
възможност писането на ръка в ЛАК е архаизъм,
който не носи никому някаква информация в повече.
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(2) Решенията и мненията на ЛКК се вписват под
номер в книгата за решенията на ЛКК и се
подписват от председателя и членовете на
комисията. Всяка ЛКК води отделна книга за
решенията си.
Чл. 11. (1) Болничен лист НЕ се издава и при
следните случаи:
1. умишлено увреждане на здравето с цел
получаване на отпуск или обезщетение;
2. нарушаване на режима, определен от здравните
органи;
3.
временна
неработоспособност
поради
употреба на алкохол, приемане на силно упойващо
средство без лечебна цел или поради прояви,
извършвани под въздействието на такива средства;
4.
временна
неработоспособност
поради
хулигански и други противообществени прояви,
установени по съответния ред;
5.
временна
неработоспособност
поради
неспазване на правилата за безопасна работа,
установена по съответния ред;
6. неявяване своевременно без уважителни
причини на контролен преглед.
(2) Работоспособни осигурени, страдащи от
хроничен алкохолизъм и наркомании, приети за
лечение в лечебни заведения, имат нямат право на
болничен лист, издаден по общия ред, за цялото
време на престоя им.
(3) На неработоспособните хронични алкохолици
НЕ се издават болнични листове по реда и правилата
за общо заболяване.
(4) За всички случаи, посочени в ал. 1, т. 1 - 5,
лекуващият лекар задължително вписва в
болничния лист: "За анкета" лицата ползват друг вид
отпуск, ако смятат, че не могат да отидат на работа.
(5) При нарушаване на режима, определен в
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болничният лист от здравните органи или при
неявяване своевременно без уважителни причини
на контролен преглед, издаденият болничен лист се
анулира от НОИ, обезщетение не се изплаща,
отсъствието се явява самоотлъчка с произтичащите
от това последствия за болния според Кодекса на
труда и на болния се налага санкцията от НОИ по
Чл. 229. (1) от Закона за здравето.
(6) Контролът по спазването на режима се
осъществява от НОИ - планово или по сигнал на
заинтересуваните
лица
и
органи
(освидетелстваните,
осигурителите,
НОИ,
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за
хората с увреждания и органите на медицинската
експертиза на работоспособността).
(7) В случаите по ал.(5) лекарят издал болничният
лист не носи отговорност и не търпи санкция за
нарушенията извършени от болния.
Мотиви : Всички изброени в чл. 11 случаи са
злоумишлени действия от недобросъвестни лица и
с цел прекратяване на злоупотребите нанасяни от
тях е недопустимо да се заплаща с обществен
финансов ресурс тези злоупотреби.
Чл. 15. (1) В зависимост от състоянието на
болния в болничния лист се определя един от
посочените режими:
1. болничен;
2. санаторно-курортен;
3. домашен:
а) на легло - постоянно или за определени часове
на деня;
б) стаен;
в) амбулаторен;
4. свободен:
а) само в района на населеното място, където
болният прекарва отпуска по болест;
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б) с право да отиде в друго населено място в
границите на Република България.
(2) При определяне на домашен режим
лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина
или ЛКК, издаващи болничния лист, са длъжни да
се информират от болния за възможностите му да
проведе лечението си в друго населено място при
по-добри грижи без опасност за влошаване на
състоянието му от пътуването. Когато се разреши
ползването на домашния отпуск в друго населено
място, това обстоятелство се вписва в болничния
лист.
(3) Когато болничният лист, с който е определен
домашният режим, е издаден, а нуждата и
възможностите за гледане на болния в друго
населено място се установяват след неговото
издаване, промените в режима по условията на ал. 2
се извършват преди заминаването на болния в
другото населено място, като издаденият болничен
лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал.
5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се
анулират, след което се издава нов болничен лист.
Мотиви : Алинеи 2 и 3 представляват начин да се
нарушава спазването на режима и крият висок
риск от злоупотреби.
Чл. 16. (1) Всички лабораторни изследвания и
лечебни процедури (физиотерапия, рентгенова
терапия и др.) на работоспособни осигурени лица се
извършват в извънработно време или в работно
време с разрешението на работодателя, без да се
издава болничен лист.
(2) В случаите по ал. 1 лекарят/лекарят по
дентална медицина, който прави изследването или
консултацията, издава служебна бележка на
осигурения, в която отразява часа на явяването и
часа на приключването на изследването.
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(3) Болничен лист може да бъде издаден само в
случаите, когато времето, необходимо за отиване и
връщане до и от лечебното заведение и за
провеждане на изследванията и процедурите,
ангажира цялото работно време на осигуреното
лице по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3 болничният лист се издава
от лекаря/лекаря по дентална медицина, изпратил
болния за съответното изследване и лечебни
процедури.
Мотиви : Работоспособните лица не могат да
ползват болничен лист за заболяване, защото или
не са болни или са болни от заболяване, което не
нарушава
работоспособността им. Всеки
нуждаещ се от изследване и лечебни процедури
(физиотерапия, рентгенова терапия и др.) може да
организира времето си така, че да извърши
процедурите във възможно най-къс срок или за
сметка на друг отпуск.
Чл. 19. (1) Когато лицето, което ползва отпуск по
болест, заяви, че работоспособността му е
възстановена преди изтичане на разрешения отпуск,
и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална
медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи
това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи
издаденият болничен лист и данните в електронния
регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално
осигуряване се анулират, след което се издава нов
болничен лист.
(2) Нарушаването на режима, определен в
издаден болничен лист, не се приема като
самостоятелно основание за прекратяване на
отпуска за временна неработоспособност с всички
произтичащи от това последствия изброени в ал. 5,
6 и 7 на чл. 11 от настоящата наредба.
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(3) Споровете между осигурения, лекуващите
лекари/лекарите по дентална медицина и други
заинтересувани лица и органи се разрешават по реда
на чл. 112 и 113 от Закона за здравето.
Мотиви : Нарушаването на режима е
злоумишлени действия от недобросъвестни лица и
с цел прекратяване на злоупотребите нанасяни от
тях е недопустимо да се заплаща с обществен
финансов ресурс тези злоупотреби.
Чл. 20. Лекуващите лекари/лекарите по дентална
медицина и ЛКК са длъжни:
1. да уведомяват осигурените за деня, в който
трябва да се явят на преглед;
2. да дават указания на осигурените за реда,
начина и сроковете за обжалване на техните
решения;
3. да осведомяват
в рамките на своята
компетентност, осигурените по всички въпроси,
възникнали във връзка с уреждане на временната
или трайната им неработоспособност.
Мотиви : Мотиви : Лекуващите лекари/лекарите
по дентална медицина и ЛКК не могат да бъдат
наясно по всички въпроси възникващи във връзка с
уреждането на временната или трайната
нетрудоспособност, защото част от тях са извън
тяхната компетентност. Всеки може да се произнася
само в рамките на своята компетентност.
Чл. 24. (1) Болничен лист на осигурен, изпратен
за консултация или изследване, се издава от
лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина или
от ЛКК, които са констатирали състояние на
временна неработоспособност, които са го
изпратили. Консултантът издава болничен лист в
случаите, когато прецени, че лицето е временно
нетрудоспособно. поеме лечението, като приеме
болния в лечебно заведение за болнична помощ или
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му осигури системно домашно-амбулаторно
наблюдение и лечение. Еднократното даване на
рецепта или еднократната консултация не се считат
за поемане на лечение.
(2) Лекарят консултант дава мнение относно
характера и стадия на заболяването, лечението и
работоспособността на болния. Консултантите не
определят
продължителността
на
неработоспособността. Тя се определя от лекуващия
лекар/лекаря по дентална медицина или ЛКК, които
издават болничния лист.
(3) Когато осигуреният не е бил изпратен за
консултация от лекуващия лекар/лекаря по дентална
медицина или от ЛКК, но представи консултативно
мнение от друго лечебно заведение, болничния лист
се издава от лечебното заведение, което е
консултирало болния и е констатирало състояние на
временна неработоспособност,
въпросът за
работоспособността при несъгласие с мнението на
консултанта и отказ да се издаде болничен лист се
решава по реда на чл. 112 ЗЗ. В този случай
лечебните заведения, извършили консултацията, са
длъжни да издадат официален документ, в който да
отразят обективната находка, параклиничните
изследвания, лечението и да издадат болничен лист
на лицето, ако са преценили, че това е необходимо
мотивирано мнение за работоспособността на
осигурения.
Мотиви :
- Лекарят/лекарят по дентална медицина, който
провежда консултацията и дава мнение за
лечението и състоянието на трудоспособност,
носи отговорност за болния и след като е преценил,
че болния е нетрудоспособен, самият той трябва
да издаде болничния лист, защото преценката е
негова. Не е допустимо лекуващият лекар/лекар по
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12.

АИКБ – вх. №
04-00-28 от
17.09.2019 г.

дентална медицина да прехвърля тази отговорност
за лечението и режима на лечение върху други
лекари/лекар по дентална медицина.
Асоциацията на организациите на българските Приема се по
Пълноценна
експертиза
на
работодатели (АОБР) с писмо от 16.07.2018 г. до г- принцип
работоспособността, от гледна точка на
н Валери Симеонов – вицепремиер по
трайно намалената работоспособност,
икономическата и демографската политика и
към настоящия момент не съществува. На
председател на НСТС, г-н Кирил Ананиев –
органите за медицинската експертиза се
министър на здравеопазването и г-н Бисер Петков –
възлага това задължение, което те не
министър на труда и социалната политика изрази
могат да изпълняват пълноценно.
своята позиция по реформата на медицинската
Промяната в тази сфера, която се
експертиза и експертизата за работоспособността.
предвижда с въвеждането на ICF,
Очакванията на работодателите се изразяват в
разграничава двата вида експертиза –
следните необходими решения:
медицинска и на работоспособността,
1. Оценката на работоспособността да
включително и по отношение на
включва позитивна и негативна оценка на
органите, които ще извършват тази
функционалната годност на освидетелстваното
оценка. В тази връзка начинът, по който
лице (какво може и какво не може да извършва при
ще се извършва експертизата на
съответните вид и степен на увреждане). Целта на
работоспособността (с положителна или
позитивната оценка е и създаване на възможност за
отрицателна оценка или по друг начин)
подкрепа за участие в трудовия и социалния живот
следва да се определи когато това стане
на хората с увреждания.
възможно.
2. При оценяването на вида и степента на
Комплексното
оценяване
на
функционалните увреждания да се отчитат
функционалността, включително и по
типичните за възрастта промени.
възрастов признак, е елемент на
3. Да се въведе класификацията на СЗО –
Международната
класификация
на
International Classification of Functioning, Disability
функционирането,
уврежданията
и
and Health (ICF), като международно утвърден
здравето (МКФУЗ), която все още не е
модел за оценка на функционалните увреждания.
въведена в България.
4. Лекарят, извършил оценката на вида и
Комплексната оценка съгласно МКФУЗ
степента на увреждане, да определя и нуждата от
ще включва и потребностите на лицето от
медицинска рехабилитация, помощни средства и
рехабилитационни и други дейности и
други подкрепи.
придобивки, които имат значение за
5. Да се персонализира отговорността на
неговото оптимално състояние спрямо
лекарите в цялостния процес на експертизата.
средата, в която се намира – домашна,
Оценката за вид и степен на увреждане да се прави
работна, социална и т.н.
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от специалист според вида на увреждане и да се
удостоверява от същия.
Тези наши предложения не бяха взети предвид.
От мотивите към Проекта на постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и организацията на
работата на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи е видно, че основният практически
проблем за прилагането на правилника е кадровият
дефицит в системата („поради липсата на
достатъчно специалисти по отделни медицински
специалности, изпълненията на задължителното
изискване на заседанието на териториалните
експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ да участва
лекар с придобита специалност по профила на
заболяването поставя повечето ТЕЛК в страната
пред невъзможност да функционират“).
Решението на този ключово важен проблем,
което се предлага е:
„Отмяната на изискването за задължително
участие в експертизата на лекар с придобита
специалност по профила на заболяването…, за да се
гарантира свидетелстването/преосвидетелстването
на всички лица независимо от заболяванията им“.
Опитът показва и може да се очаква, че
компромисите с квалификационните изисквания
към специалистите в съчетание с принципа на
колективната отговорност със сигурност ще доведе
до влошаване на и без това незадоволителното
качеството на медицинската експертиза и
експертизата на работоспособността.
Същевременно вземаме предвид и ясно
изразената тенденция за недостиг на лекариспециалисти не само в ТЕЛК, която без съмнение
ще се отрази не само на пенсионно-осигурителната

Отговорността на специалистите, които
дават становище за здравословното
състояние на лицата и понастоящем е
лична. По тази причина е промяната в
Правилника, която изисква категорично
персонализиране
на
медицинските
документи, служещи за основание да се
направи медицинската експертиза.
Изразеното становище (предложение)
относно организацията на медицинската
експертиза,
чрез
използване
на
потенциала на висококвалифицирани
специалисти в лечебните заведения, като
оценители по различните видове
увреждания, не се различава по същество
от организацията, която се определя с
Правилника. И сега на ръководителите на
лечебните
заведения
е
дадена
възможност да включват в състава на
ТЕЛК целия потенциал от специалисти,
които биха били от полза на
медицинската експертиза, т.е. няма
ограничение за броя и специалността на
лекарите, които формират състава на
ТЕЛК. Друг е въпросът, че не е без
значение какъв е статутът на тези лекари
предвид това, че ТЕЛК издава
административен
акт
(експертното
решение),
от
който
произтичат
определени права на лицето и който
подлежи на обжалване. От тази гледна
точка не е достатъчно просто едни лекари
– оценители да дават становища за
здравословното състояние на лицата, а е
необходимо те да бъдат оправомощени да
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система, работодателите и добросъвестните
данъкоплатци, а и върху авторитета и доверието в
здравната система като цяло. Ние не очакваме
техническите
придобивки,
организационните
промени и либерализирането на изискванията към
органите на експертизата да доведат непременно до
решаване на кадровия проблем.
Въз основа на проучвания на законодателството
и практиките в някои от европейските страни
Асоциацията на индустриалния капитал в България
представи на МЗ и МТСП доклади с предложения за
справяне с проблема.
Според нас възможно и правилно решение е да се
използва потенциала от висококвалифицирани
специалисти в лечебните заведения като оценители
по различните видове увреждания – обикновено
ръководители на клиники и специализирани
отделения, които от своя страна могат да възлагат
експертизата
на
лекари
със
съответната
специалност
или
специализанти,
като
удостоверяват оценката и носят отговорност за
обективността ѝ.
Хората с увреждания, кандидатстващи за
освидетелстване,
предоставят
медицинска
документация от последните 3 години за всяко едно
от уврежданията в административно звено на
системата на здравеопазването, а при невъзможност
– тя се събира по служебен ред.
Документите по отделните увреждания се
изпращат на съответните оценители – по
специалности.
Оценките и препоръките от отделните
специалисти се събират в звеното, окомплектоват се
и се изпращат на осигурителя. Комисия на
осигурителя в подходящ състав на основание
представените документи извършва преценка дали

издават съответния административен акт.
Това е възможно само ако техният статут
е точно определен, каквото представлява
определянето на ТЕЛК със заповед на
ръководителя на лечебното заведение.
Отново
подчертаваме,
че
няма
ограничение за броя на лекарите в състава
на ТЕЛК.
Предложението
да
се
ползва
медицинска документация от последните
три години е нецелесъобразно от
медицинска гледна точка, тъй като
здравословното състояние е динамично и
изследванията
и
консултациите,
направени преди повече от една година,
не са меродавни към настоящото
здравословно състояние.
Окончателната преценка от Комисия
към осигурителя, която се предлага, не
само че не предполага обективност, но и
нарушава
принципите
на
безпристрастност и обективност, тъй като
осигурителят е заинтересована страна от
медицинската експертиза и не е логично
комисия на негово подчинение да се
произнася с оценка, от която зависят
неговите решения спрямо оцененото
лице.
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лицето е в състояние да изпълнява професията си и
с какво натоварване, като може да предлага
преквалифициране в друга професия според
функционалните възможности или да бъде
пенсионирано.
Настоящото мнение е, че този модел е напълно
приложим в страната, изисква по-малко средства и
осигурява по-висока обективност на експертизата.
Поради това смятаме, че е наложително да започне
работа по замяна на доказалия несъстоятелността си
и лишен от перспектива модел „ТЕЛК“.
13.

Българска
стопанска
камара
Вх. № 04-0028/18.09.2019 г.

БСК подкрепя като цяло проекта на ПМС за Приема се по
Правилникът за устройството и
изменение и допълнение на Правилника за принцип
организацията на работа на органите на
устройството и организацията на работа на органите
медицинската
експертиза
и
на
на медицинската експертиза и на регионалните
регионалните картотеки на медицинските
картотеки
на
медицинските
експертизи
експертизи може да урежда единствено
(ПУОРОМЕРКМЕ) като необходима преходна
въпроса за информацията, която трябва
мярка за осъществяване на по-дълбоки промени в
да
получават
работодателите
и
системата , органите и действащите процедури.
осигурителите
като
заинтересована
Същевременно предлагаме да бъдат обсъдени и
страна от медицинската експертиза, а не
поети ясни ангажименти и да бъде приет график за
по отношение на цялостната информация
реформиране на медицинската експертиза на
за здравословното състояние на лицата.
функционалността и уврежданията, в съответствие
Именно в тази връзка е регламентът,
с представените по-долу предложения.
който определя задължението на
Подкрепяме изграждането на Информационна
органите на медицинската експертиза и
база данни към НЕЛК, регламентирана с новия чл.
на РКМЕ да съобщават експертните
54а, ал. 1 и 2, чрез която да се обменя информация
решения на осигурителите.
между всички заинтересовани лица. В тази връзка
Относно
въвеждането
на
ICF
отбелязваме за пореден път необходимостта от
Министерство
на
здравеопазването
регламентиране и осигуряване на достъп на
многократно е заявявало готовността да
работодателите и осигурителите до минимално
върви в тази посока на концептуална
необходимите данни и решения на медицинската
промяна на медицинската експертиза, но
експертиза, както за лицата, с които е сключен
това е дълъг процес, който протича на
трудов договор, така и за кандидатите за заемане на
етапи. Ние се намираме в началния етап,
съответната длъжност, при даване на съответно
в който предстоят семинари с експерти по
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съгласие. По този начин ще бъде ограничен рискът
от неправомерни назначения и потенциална
отговорност на работодателя, нарушаване на
условията за безопасност на труда и опазване
здравето на работниците, спазване на квотите за
назначаване на лица с трайни увреждания и други
действащи правни изисквания.
Доколкото към настоящия момент такава уредба
липсва в българското законодателство, следва да се
изготвят и внесат в МС и НС изменения и
допълнения в Закона за здравето, конкретно в чл.
28г, ал. 1, чрез който от 01.01.2019 г. бе създадена
Национална здравно-информационна система към
МЗ, както и в чл. 28д, ал- 1, регламентиращ правото
на безвъзмезден достъп до информация на
ограничен кръг от лица. Следва да се прецени и
необходимостта от въвеждане на допълнителни
законови
основания
за
изграждане
на
Информационна база данни към НЕЛК чрез
промени в Закона за здравето.
Във връзка с промените в методологията на
медицинската експертиза и изграждането на
Информационна база данни към НЕЛК, заявяваме
отново позицията, че оценката на т.нар.
работоспособност следва да бъде заменена с
„оценка на общата функционалност, вид и степен на
увреждания за конкретно лице“. Тя следва да се
основава на изцяло на съвременната методология,
прилагана от водещите държави-членки на ЕС, и поконкретно – на приетата през 2001 г. Международна
класификация на функционалността, уврежданията
и здравето – International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF) на СЗО.
В допълнение, следва да бъдат предприети и
своевременни мерки за паралелно въвеждане и на
новата ревизия на Международна класификация на

ICF към СЗО, в рамките на проект
„Експертиза на работоспособността“ по
ОП „Развитие на човешките ресурси“,
имащи за цел да повишат общата
информираност
на
всички
заинтересовани от процеса страни и да
изследват какви са техните нагласи за
въвеждането
на
Международната
класификация на функционалността,
уврежданията и здравето. Покана за
участие в тези семинари е отправена и
към работодателските организации.
Международната класификация на
болестите – 11 ревизия е предмет на
отделна наредба, така както е въведена
МКБ - 10 и не може да е предмет на
Правилника за медицинската експертиза.
Когато бъде въведена МКБ-11, ще бъдат
синхронизирани всички нормативни
актове в областта на здравеопазването,
включително
и
Наредбата
за
медицинската експертиза и Правилника.
Относно командироването на ТЕЛК в
други общини - и до сега разходите за
експертите от комисиите са поемани от
общините, на територията на които се
извършва експертизата. Практиката по
отношение на шофьорите и техническите
лица (последните се оказва, че почти
никога не участват в екипа) е различна в
страната, като някои общини поемат и
разходите на шофьорите, а други – не.
Оказва се, че има и общини, които не
поемат командировъчните разходи дори
на експертите от ТЕЛК, въпреки
съществуващия за това регламент. По
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болестите, МКБ-11 (ICD-11) на СЗО, влизаща в сила
от 01.01.2022 г., в която са включени 55 000 кода на
различни заболявания, причинители на травми,
болести и смърт, спрямо 14 400 в действащата МКБ10.
В тази връзка, предлагаме в Правилника да бъде
предвидена
възможност
за
допълнителна
кодификация на болестите и уврежданията,
паралелно с кодификацията по медицински
специалности (§ 49, ново прил. № 10 към чл. 54а, ал.
8 от Правилника), като в преходните и
заключителни разпоредби се предвиди достатъчно
време за подготовка и изпълнение на необходимите
промени.
Необходима е и допълнителна преценка на
възможностите на общините да финансират
разходите за командировки на експертите от ТЕЛК,
на шофьорите и на техническите лица от друга
община при освидетелстване/преосвидетелстване
на лица, живеещи на територията на тяхната
община, предвидено в § 19 (изм. в чл. 34, ал. 1 на
Правилника), като при необходимост бъдат
предвидени средства по делегираните бюджети.
14.

РЗИ – Сливен –
вх. № 16-20-48
от 09.08.2019 г.

1.
Не
1. Чл. 21, ал.3
Настоящ текст: В щата на РКМЕ се предвиждат приема
длъжности за лекари и технически изпълнители
съобразно броя на ТЕЛК в района и обема на
тяхната дейност.
Текст в проекта: §11. В чл. 21 се правят следните
изменения: 1. В ал. 3 думите „лекари“ се заменят с
„лекари/лекари по дентална медицина“.
Предложение: §11. В чл.21 се правят следните
изменения: В щата на РКМЕ се предвиждат

тази причина е прецизирането на този
текст (чл. 34) за да стане пределно ясно
как са разпределени задълженията за
поемане на разходите от общините и от
лечебните заведения, във връзка с
командироването на ТЕЛК. Екипът,
който пътува за целите на медицинската
експертиза, трябва да се разглежда като
едно цяло и не би следвало
командировъчните разходи за една част
от него да се финансират от общината, а
за друга част – от лечебното заведение.

се

1. В настоящия текст на чл. 21, ал. 3
ясно се определя необходимостта да се
съобрази броя на лицата, работещи в
РКМЕ с обема дейност, която се
осъществява. Не е необходимо изрично
да се определят критерии за числеността
на персонала в РКМЕ. С Устройствения
правилник на регионалните здравни
инспекции
е
определена
общата
численост и тази по дирекции на всяка
отделна регионална здравна инспекция,
като не се конкретизира щатната
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длъжности за лекари/ лекари по дентална медицина
и технически изпълнители съобразно броя на ТЕЛК
в района и/или обема на тяхната дейност.
Мотиви: В областта може да осъществява дейност
само една ТЕЛК, но броят на постановените
експертни решения на годишна база да е голям.
Обемът на дейност на ТЕЛК следва да е
самостоятелно основание за предвиждане на
допълнителни щатни длъжности за лекари и/или
технически изпълнители в РКМЕ/РЗИ. Може да се
определи и брой на служителите в РКМЕ/РЗИ
според годишната натовареност.

осигуреност на РКМЕ, която е структура
към дирекция „Медицински дейности“ в
РЗИ. Съгласно чл. 9, т. 5 от
Устройствения правилник на РЗИ, в
правомощията на директора е да утвърди
длъжностното разписание и поименното
разписание на длъжностите, с които се
определя и броят на длъжностите в
РКМЕ, който няма пречка да бъде
съобразен с обема на дейността.

2. Приема се
2. Остава настоящата редакция на чл.
2. Чл. 41, ал.1
41, ал. 1, от което става ясно в колко
Настоящ текст: След вземане на решение ТЕЛК по принцип
връща в РКМЕ медицинското експертно досие
екземпляра ще се издава експертното
заедно с експертното решение за досието, за
решение на ТЕЛК.
работодателя (ако лицето работи), за ТП на НОИ, за
Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА) и за други заинтересувани лица и
органи съобразно конкретния случай.
Текст в проекта: § 20. В чл.41 се правят следните
изменения: 1. В ал. 1 думите „за досието, за
работодателя (ако лицето работи), за ТП на НОИ, за
Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА) и за други заинтересувани лица и
органи съобразно конкретния случай.“ се заличават;
Предложение: § 20. В чл.41 се правят следните
изменения: 1.В ал. 1 думите „за ТП на НОИ, за
Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА) и за други заинтересувани лица и
органи съобразно конкретния случай.“ се заличават;
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Мотиви: Според промените МЕД следва да се
върне в РКМЕ с експертното решение. Не става ясно
в колко екземпляра следва е ЕР на ТЕЛК в оригинал
при връщане на МЕД в РКМЕ – един или повече.
Съгласно чл. 112а. от Закона за здравето
Съобщаването на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на
заинтересованите организации - НОИ, НЗОК,
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за
хората с увреждания и органите на медицинската
експертиза на работоспособността, се извършва по
електронен път при условията и по реда на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги и Закона за електронното
управление, а освидетелстваното лице и
осигурителите се уведомяват с писмо с известие за
доставяне. Същото изискване има и в чл.59, чл.67,
ал.1 (по отношение на осигурител и ТП на НОИ), и
чл.71, ал.1, т.1 (заинтересуваните страни) от
ПУОРОМЕРКМЕ (сега действащ и в текста на
проекта на постановлението).
Считаме, че:
I. Липсата на оригинал за заинтересовано лице
компрометира процедурата по обжалване.
1. Ако МЕД се връща от ТЕЛК само с един
екземпляр на ЕР – оригинал, за да изпълни
задължението си по чл.112а от ЗЗ, РКМЕ няма да
може да изпрати оригинал за осигурител, а заверено
копие. Същото се отнася и до ТП на НОИ
2. Същото важи и ако експертизата на ТЕЛК е във
връзка с обжалван от работодател/осигурител
болничен лист издаден от ЛКК. И в този случай на
осигурителя като заинтересована страна няма да
може да се изпрати оригинал на ЕР на ТЕЛК, а
заверено копие на ЕР. На ТП на НОИ също не може
да се изпрати оригинал на ЕР на ТЕЛК.
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II. Кръгът на заинтересованите страни съобразно
конкретния случай може да е по-голям и извън
упоменатите в чл.112а от ЗЗ – НОИ, НЗОК, АСП,
АХУ и органи на медицинската експертиза (които
се уведомяват по електронен път)–
напр. наследници. Ако експертизата е по чл.73, ал.1,
т.1 от Наредба за медицинската експертиза за
починало лице във връзка с трудова злополука, то
следва да се уведомяват наследниците, които могат
да бъдат повече от един.
За да може да се уведоми осигурителят и/или други
заинтересовани страни следва в досието да има
повече от един екземпляр – оригинал на
експертното решение на ТЕЛК: един за МЕД и един
за заинтересованите страни съобразно конкретния
случай.
3.
Не
3. Чл.56, ал.1
Настоящ текст:
Лицата или законните им приема
представители подават заявление-декларация по
образец съгласно приложение № 5 в РКМЕ за:
1. освидетелстване;
2.редовно преосвидетелстване, когато, служебно
повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК;
3.преосвидетелстване, когато се иска промяна на
датата
на
инвалидизирането,
срока
на
инвалидизирането, противопоказаните условия на
труд или причинната връзка;
4.предсрочно преосвидетелстване за влошено или
подобрено състояние;
5.преосвидетелстване
по
повод
социални
придобивки и други поводи, предвидени в
нормативни актове.

се

3. Промяната на текста на чл. 56, ал. 1,
т. 2 е в синхрон с промяната на останалите
текстове от чл. 56. Мотивите за това са
свързани с необходимостта да се
уеднакви подходът при всички лица,
които се явяват за медицинска
експертиза, като процедурата започва със
задължението да се подаде заявлениедекларация от всяко лице, независимо
дали то е призовано служебно или не.
Същественото в случая е личното
волеизявление на лицето, че желае да
бъде преосвидетелствано, независимо от
предварителното
призоваване
от
определен орган.

Текст в проекта: § 28. В чл. 56 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „(1) Лицата или
законните им представители/упълномощени от тях
лица подават заявление-декларация по образец
съгласно приложение № 11 в РКМЕ за:“;
б) в т. 2 думите „когато, служебно повикано, лицето
не се е явило в ТЕЛК;“ се заличават.
Предложение: Да не се променя сега действащия
ред на чл.56, ал.1, т.2
Мотиви: Към момента лицата, които не получават
пенсия от ТП на НОИ, при изтичане на срока на
експертното решение подават лично заявлениедекларация в РКМЕ. За лицата, които получават
пенсия от ТП на НОИ, ежемесечно ТП на НОИ, три
месеца преди изтичане на срока на ЕР, подават в
РКМЕ списък на лица, подлежащи на служебно
преосвидетелстване. Същите се приемат в РКМЕ за
преосвидетелстване по искане на НОИ, регистрират
се в Единна информационна система на
медицинската експертиза в България. МЕД на тези
лица се изваждат от архива и се изпращат в ТЕЛК.
ТЕЛК ги уведомява с писма с известие за доставяне
за датата на преосвидетелстването. Когато не се
явят, копие от известието за доставяне се изпраща в
ТП на НОИ.
Промяната в проекта на постановлението, да
отпадне текста „когато служебно повикано, лицето
не се е явило в ТЕЛК“ ще увеличи
административната тежест за лицата, които следва
да подадат заявление-декларация в РКМЕ по общия
ред.
4. Чл.56, ал.2

4.
Не
приема

се

4. Промяната в чл. 56, ал. 2 касае
служебното уведомяване на лицата от
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Настоящ текст:
Лицата по ал. 1 се явяват за
редовно преосвидетелстване по повод получаване
на пенсия след служебно повикване.
Текст в проекта:§ 28. В чл. 56 се правят следните
изменения и допълнения:
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) Лицата по ал. 1
се
уведомяват
от
РКМЕ
служебно
за
необходимостта от редовно преосвидетелстване по
повод получаване на пенсия.
Предложение: Да не се променя сега действащия
ред на Чл.56, ал.2
Мотиви:
Неясно формулирано изискване към
РКМЕ.
Не е ясно служебното уведомяване за кого се отнася
– уведомяване като информация за всички лица
получаващи пенсия или уведомяване на конкретни
лица, получаващи пенсия, чийто срок на ЕР изтича
след три месеца. Ако трябва да се уведомяват
конкретни лица, то в какъв срок РКМЕ следва да
извърши това и с какво да се удостовери
уведомяването?
Не е указан начинът, по който РКМЕ следва да
уведомява лицата служебно за необходимостта от
редовно преосвидетелстване по повод получаване
на пенсия – чрез уведомление на табло, информация
на сайта, по телефон, с известие за доставяне. Ако
това следва да е с известие за доставяне ще доведе
до значителни финансови разходи за пощенски
услуги и допълнително натоварване на служителите
в РКМЕ.
Ако РКМЕ не получава списък от ТП на НОИ, не
може да знае кои лица трябва да се явят за редовно
преосвидетелстване по повод получаване на пенсия.

РКМЕ за необходимостта от редовно
преосвидетелстване, тъй като РКМЕ е
структурата, която следи сроковете и
движението на документите, а не ТЕЛК
(каквато е досегашната практика) и
същевременно разполага с пълната
информация от експертните решения,
включително и техния срок на действие.
В тази връзка е несъстоятелно
твърдението, че за РКМЕ не е известно
кои лица трябва да се явят за редовно
преосвидетелстване, т.е. на кои лица
изтича срокът на експертизата. Що се
отнася за лицата, които подлежат на
редовно преосвидетелстване по повод
получаване на пенсия. Категорично ясно
е, че РКМЕ ще уведомява лицата
конкретно, а не общо.
Освен
това
въвеждането
на
Информационната база данни има за цел
улесняване
на
процесите
и
комуникацията,
което
ще
има
положителен ефект и върху конкретния
въпрос, относно уведомяване на лицата за
изтичане на срока на тяхното експертно
решение.
Останалите бележки са от оперативен
характер, не следва да се регламентират в
Правилника и мога да бъдат указани
допълнително.
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Предлагаме: ТП на НОИ, като компетентна
институция по отношение определяне вида и
правото на пенсия, да уведомява служебно лицата,
които получават пенсия за необходимостта от
подаване на заявление-декларация в РКМЕ по повод
редовно преосвидетелстване.
5. Чл.56, ал.3
Настоящ текст:
Лицата по ал. 1 заедно със
заявление-декларацията представят в РКМЕ и
медицинска
документация,
доказваща
здравословното им състояние, включително
заверени копия от медицински документи,
съдържащи резултати от медико-диагностични
изследвания и консултации, които са налични в
медицинската документация при личния лекар
и/или при лекуващия лекар, а тези, които се явяват
за освидетелстване - и протокол на ЛКК
(направление от личния лекар).
Текст в проекта: 2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
(3) Лицата по ал. 1 заедно със заявлениедекларацията подават в РКМЕ протокол на ЛКК
(направление от личния/лекуващ лекар) и
медицинска
документация,
доказваща
здравословното им състояние, включително
заверени копия от медицински документи,
съдържащи резултати от медико-диагностични
изследвания и консултации, които са налични в
медицинската документация при личния лекар
и/или при лекуващия лекар.“;

5.
Не
приема

се

5. Тълкуванието на текстове не е
предмет на Правилника. Заверката на
медицинските документи, удостоверява,
че те са копия на същите, които се
съхраняват в досието на лицето при
личния/лекуващия лекар, а не копия без
ясен произход. Това изискване на чл. 56,
ал. 3 кореспондира със завишените
изисквания
към
медицинската
документация като цяло, регламентирани
в чл. 4а, съгласно които документите
трябва да бъдат напълно идентифицирани
от гледна точка на лечебно заведение и
лекар, който ги издава, тъй като
експертизата се осъществява предимно
въз основа на тях, а не на медицински
преглед на лицето.

Предложение: Да се формулира значението на
текста „заверени копия от медицински документи”
и какво следва да удостоверява тази заверка.
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Мотиви: Неясно формулиран текст:
„заверени копия от медицински документи,
съдържащи резултати от медико-диагностични
изследвания и консултации, които са налични в
медицинската документация при личния лекар
и/или при лекуващия лекар“.
Заверени от личния и/или лекуващия лекар с „Вярно
с оригинала“, за тези които са налични при него в
оригинал или с поставен печат на лечебното
заведение и подпис на лекар, които удостоверяват,
че медицинските документи се съхраняват в
досието на пациента при личния/лекуващия лекар.
6.
Не
6. Чл.59
Настоящ текст:
Регионалната картотека по приема
постоянния адрес на лицето изпраща на ТП на НОИ
първия екземпляр от експертното решение на
ТЕЛК, след като е проверила, че всички страни са
уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1 е
изтекъл. С писмо с обратна разписка се изпраща
експертно решение на работодателя, на НЦОЗА и на
други заинтересувани лица и органи съобразно
конкретния случай.
Текст в проекта:§ 31. Член 59 се изменя така: „Чл.
59. Регионалната картотека по постоянния адрес на
лицето изпраща с писмо с известие за доставяне и
по електронен път на ТП на НОИ експертното
решение на ТЕЛК, след като е проверила, че всички
страни са уведомени и срокът за обжалване по чл.
63, ал.1 е изтекъл. Експертното решение се изпраща
с писмо с известие за доставяне и на
осигурителите.“
Предложение:
към РКМЕ.

Да се формулира ясно изискване

се

6. Първият коментар в мотивите на
вносителя не се отнася за направеното
изменение на чл. 59, тъй като и
настоящият текст не конкретизира вида
експертиза, за която се отнася регламента
и следователно се отнася и за двата вида
–експертиза на временната и експертиза
на
трайно
намалената
работоспособност/вид и степен на
увреждане.
Вторият въпрос е излишен, предвид
ясната формулировка: „ Регионалната
картотека по постоянния адрес на лицето
изпраща с писмо с известие за доставяне
и по електронен път…“. Текстът не само
че не противоречи на чл. 112а от Закона
за здравето, а се привежда в съответствие
с него.
Относно
третия
въпрос
заинтересованите от процедурата по
обжалване на решенията на органите на
медицинската експертиза страни са
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Мотиви:
Неясно формулирано изискване към
РКМЕ.
1.Не е ясно дали се отнася за процедура за
медицинска експертиза за трайно намалена
работоспособност (определяне на %ТНР/ВСУ),
където с известие за доставяне се уведомява и
работодател или произнасяне за трудова злополука,
или за обжалван болничен лист (експертиза за
временна неработоспособност), където кръгът от
заинтересовани лица е по-голям.
2.При така направена промяна - РКМЕ по
постоянния адрес на лицето следва да изпраща и с
писмо с известие за доставяне, и по електронен път
на ТП на НОИ експертното решение на ТЕЛК. Това
са два възможни пътя за изпращане в НОИ или
следва да се изпълняват и двата?
-Ако ЕР е върнато от ТЕЛК в РКМЕ само в един
екземпляр в МЕД – може да се изпрати само
заверено копие.
-Освен това съгл. чл.112а от ЗЗ, съобщаването на
решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите
организации - НОИ, НЗОК, АСП, АХУ и органите
на
медицинската
експертиза
на
работоспособността, се извършва по електронен път
при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги и
Закона за електронното управление.
3. Не става ясно кои са „всички страни“, които са
различни според конкретния случай, а някой от тях
се уведомяват по електронен път. При уведомяване
по електронен път как ще се отчита 14-дневния срок
за обжалване за всяка от заинтересованите страни.
7.
Не
7. Чл.67, ал.1
Настоящ текст:
Лекарските консултативни приема
комисии, РКМЕ и НЕЛК с писмо с обратна разписка

определени с предложената промяна на
текста на чл. 63, ал. 1 от Правилника.

се

7. На първия и втория поставен въпрос
от мотивите е отговорено в предходната
точка.
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изпращат експертното решение на работодателя
(ако лицето работи), на ТП на НОИ, на лицето и на
други заинтересувани лица и органи съобразно
конкретния случай.
Текст в проекта:§ 36. В чл. 67, ал. 1 се изменя така:
„(1).Лекарските консултативни комисии, РКМЕ и
НЕЛК изпращат експертното решение на ТП на
НОИ с писмо с известие за доставяне и по
електронен път. С писмо с известие за доставяне
изпращат експертно решение на лицата и на
осигурителите.“.
Предложение:
към РКМЕ.

Да се формулира ясно изискване

Относно третия въпрос остава
настоящата редакция на чл. 41, ал. 1, от
което става ясно в колко екземпляра ще се
издава експертното решение на ТЕЛК.
Относно четвъртия въпрос – чл. 32, ал.
3 се отнася за връчването на експертното
решение на ТЕЛК от комисията на
освидетелстваното лице. Чл.67, ал. 1 се
отнася за връчването на експертните
решения от съответните органи на други
две конкретни заинтересовани страни,
без освидетелстваното лице. По тази
причина двата посочени текста се
допълват и не си противоречат.

Мотиви: Неясно формулирано изискване към
РКМЕ.
1.При така направена промяна - РКМЕ следва да
изпраща и с писмо с известие за доставяне, и по
електронен път на ТП на НОИ експертното решение
на ТЕЛК. Това са два възможни пътя за изпращане
в НОИ или следва да се изпълняват и двата?
2.Освен това съгл. чл.112а от ЗЗ, съобщаването на
решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите
организации - НОИ, НЗОК, АСП, АХУ и органите
на
медицинската
експертиза
на
работоспособността, се извършва по електронен път
при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги и
Закона за електронното управление.
3.Ако ЕР на ТЕЛК е върнато с МЕД в РКМЕ само в
един екземпляр в оригинал не би могло да се
изпрати на осигурителите същото в оригинал и
РКМЕ може да изпрати само заверено копие.
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4. Визират се задължения на ЛКК, РКМЕ и НЕЛК.
Задължение за изпращане на ЕР на ТЕЛК до лицата
с известие за доставяне е на самата ТЕЛК, която го
е издала (чл.32, ал.5 от действащ ПУОРОМЕРКМЕ
и чл.32, ал.3 от проект за ИД).
8. Приема се
8. Остава настоящата редакция на чл.
8. Чл.71, ал.1, т.1
Настоящ текст: Експертите на РКМЕ: изпращат с относно чл.41 41, ал. 1, от което става ясно в колко
обратна разписка екземпляр от експертното
екземпляра ще се издава експертното
решение на заинтересуваните страни и на НЦОЗА;
решение на ТЕЛК. По този начин се
решава и въпросът относно чл. 71, ал. 1, т.
Текст в проекта:§ 39. В чл. 71 се правят следните
1.
изменения:
1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думите „Експертите
на“ се заменят със „Служителите в“;
б) точка 1 се изменя така: „1.изпращат с писмо с
известие за доставяне експертното решение на
заинтересуваните страни, и на НЦОЗА чрез ИБД;
Предложение: няма
Мотиви: Съгласно § 20 от проект за ИД, в чл.41 се
правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „за
досието, за работодателя (ако лицето работи), за ТП
на НОИ, за Националния център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) и за други
заинтересувани лица и органи съобразно
конкретния случай.“ се заличават т.е. чл.41, ал.1 ще
гласи: „След вземане на решение ТЕЛК връща в
РКМЕ медицинското експертно досие заедно с
експертното решение“. Не е указано в колко
екземпляра следва да е ЕР(един оригинал или
повече) на ТЕЛК при връщане на МЕД в РКМЕ. За
да се изпълни изискването РКМЕ да изпрати с
известие за доставяне експертното решение на
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заинтересуваните страни следва ЕР да е в повече от
един оригинал.
9. Чл.71, ал.1, т.3.
9.
Не
Настоящ текст:
Експертите на РКМЕ: ….. приема
поставят гриф „влязло в сила“ на необжалваните
експертни решения след изтичане на 14-дневния
срок за всяка от заинтересуваните страни;

се

9. РКМЕ не може да откаже заверката
на екземпляра на експертното решение на
лицето, което не се съхранява в МЕД, тъй
като въз основа на тази заверка то ползва
правата си пред социалната система.

Текст в проекта: няма
Предложение: След изтичане на 14-дневния срок
за всяка от заинтересуваните страни, служителите
на РКМЕ поставят гриф „влязло в сила“ на
необжалваните експертни решения, съхранявани в
МЕД.
Мотиви:
РКМЕ-РЗИ не са страна по
административно производство на експертните
решения.
Служителите на РКМЕ поставят гриф "влязло в
сила" само на необжалваните експертни решения
след изтичане на 14-дневния срок за всяка от
заинтересуваните
страни.
Информацията
в
Медицинското експертно досие на пациента,
съхранявана в РКМЕ-РЗИ, е налична след изтичане
на нормативно определените срокове за обжалване
от страна на заинтересованите лица за всеки
конкретен случай и важи към датата на
предоставянето и.
Медицинската експертиза е неразделна част от
диагностично-лечебната
и
профилактичната
дейност на лечебните заведения. Видно от
разпоредбата на чл. 103, ал.4 на Закона за здравето,
административният орган, който издава експертно
решение е ТЕЛК/ НЕЛК. В нормите на чл. 112 от
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Закона за здравето (ЗЗдр) е уреден редът за
обжалване на експертните решения на ТЕЛК и
НЕЛК. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗЗдр,
обжалването на решенията на ТЕЛК се извършва в
14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК.
Органите на медицинската експертиза могат и по
своя инициатива да отменят или да изменят
неправилни решения на по-долустоящите органи,
както и да връщат техните решения за отстраняване
на грешки или непълноти в тримесечен срок от
постановяването им, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗЗдр.
Решенията на органите на медицинската
експертиза, които не са обжалвани или редът за
обжалването им е изчерпан, са задължителни за
всички лица, органи и организации в страната.
Лицата с физически и психически увреждания са
под особена закрила, дадена им по силата на чл. 51,
ал. 3 от Конституцията на Република България.
Във връзка с чл. 90, ал. 2, т. 2 на АПК и съгласно чл.
112, ал. 9, изр.1 от ЗЗдр, обжалването по реда на, ал.
1 - 8 на експертните решения за трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане на
органите на медицинската експертиза не спира
изпълнението им.
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