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С П Р А В К А 

 

за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на  

проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата за медицинската експертиза 

 

№ Участник в 

общественото 

обсъждане 

Предложение/ Мнение Приема/не 

приема/ 

предложение

то 

Мотиви 

 

1.  Национално 

сдружение на 

общините в 

Република България 

– чрез Постоянната 

комисия по 

здравеопазване към 

НСОРБ е постъпило 

предложение от д-р 

Анна Ковачева от 

ТЕЛК към II МБАЛ 

София – вх. № 63-

00-60 от 04.05.2017 

г. 

1.1. Необходимо е да се отстрани възрастовото 

несъответствие между педиатричната практика, която 

обслужва децата до навършване на 18 години и 

педиатричната експертиза в ТЕЛК, която е до 16 

годишна възраст на децата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част Първа 

„Заболявания на опорно-двигателния апарат“, Раздел 

IХ „Увреди на долните крайници“, при криво краче (т. 

40.) Наредбата определя -100% до една година на 

детето, след което процентът спада на 10 или 20% за 

криво краче след 1 годишна възраст. Тъй като при част 

от децата лечението не приключва през първата 

година, това се възприема зле от родителите. В тази 

връзка се предлага процентът по точка 40.1 да е по 

нисък, например 60% за всяко краче, а след първата 

година, ако лечението не е приключило, да се 

определя за всяка следваща година, до постигане на 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. В чл. 3 от проекта на наредбата е 

регламентирано, че експертизата на вида и 

степента на увреждане на децата до 16-годишна 

възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието 

на лекар с призната специалност по педиатрия, но 

няма ограничение за участие на педиатър при 

освидетелстването и на лица над 16 години, до 

навършване на 18 годишна възраст. Възрастовото 

разграничаване, заложено в проекта, е свързано с 

принципното различие в предназначението на 

медицинската експертиза регламентирано в чл. 

101 от Закона за здравето -  експертиза на трайно 

намалената работоспособност на лица в 

трудоспособна възраст (над 16 годишна възраст) и 

експертиза на вида и степента на увреждане на 

деца (под 16 годишна възраст). 

 

1.2. Предложението за определяне точно на 60% за 

всяко краче до 1-годишна възраст не е 

мотивирано. Липсва и обосновка относно 

предложението, касаещо периода след навършване 

на 1-годишна възраст на детето по отношение на 

критериите за тежест, които следва да разграничат 

отделните проценти на функционален дефицит.  
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пълен ефект, 50% когато малформацията е двустранна 

и 30% ако е едностранна. 

 

1.3. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част 

Четвърта „Заболявания на сърдечно-съдовата 

система“, Раздел II, т. 2. Оперирани - деца – 

предложението е до 2 години след сложна оперативна 

интервенция (което винаги се отразява в оперативния 

протокол) да се определят 50% независимо от 

постоперативното състояние на детето, тъй като това е 

период на активно наблюдение, а след този период 

оценката да се определя както в до сега действащата 

Наредба. При транскатетърно затваряне на дефекта би 

могло да се определят 30 % степен на увреждане през 

първата година и 20 % след нея. 

 

1.4. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част Седма 

„Нервни болести“, т. 4. „Епилепсия“ са предложени 6 

подточки съобразно вида и честотата на пристъпите. 

На практика при едно дете може да има разнообразие 

от пристъпи, както ГКТП така и парциални, тонични, 

такива с вторична генерализация и пр. Честотата на 

пристъпите също е доста субективен критерий. В тази 

връзка се предлага децата, при които епилепсията е 

добре контролирана с антиконвулсивна терапия да 

получават 60%, за децата с рефрактерна на лечение 

епилепсия процентите да бъдат 90%‚ а при тези, при 

които се наблюдава и промяна на личността - 100%. 

След спирането на лечението, до една година след 

спирането му - 20%, а след една година 0%. 

 

1.5. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част Осма 

„Хирургични заболявания“, Раздел IХ „Пикочни 

органи“, определените 40% за т. 10. Енурезис 

ноктюрна са съвсем необосновани, тъй като това 

много трудно се доказва и е основано само на 

анамнестични данни от родителите. Мисля че по тази 

точка са достатъчни 20%. 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Интензитетът на медицинско наблюдение на 

пациент не може да бъде водещ критерий за 

определяне на степента на функционален дефицит, 

каквото е направеното предложение. Критериите 

за оценка са посочени в Раздел I „Органични 

сърдечни увреди“ на Част четвърта и са свързани 

най-вече с тежестта на състоянието на пациента. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Цитираният текст от проекта на наредбата се 

отнася за пациенти от всички възрастови групи, 

тъй като при епилепсията възрастта не е 

съществен признак, който налага разграничаване 

на освидетелстваните лица. По тази причина не 

следва да се въвежда регламент на възрастов 

признак, както и в зависимост от провежданото 

лечение, тъй като от съществено значение за 

оценката са вида и честотата на пристъпите, 

каквито са въведените критерии.  

 

 

 

 

 

1.5. Трудното доказване на едно заболяване не е 

критерий, който следва да повлиява определянето 

на степента на функционален дефицит. Освен това  

Енурезис ноктюрна не е единственото заболяване 

в детска възраст, за доказването на което водеща е 

анамнезата, снета от родителите на детето. В този 

смисъл липсва обоснованост за намаляване на 
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1.6. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част Осма 

„Хирургични заболявания“, Раздел ХII, т. 1. „Вродени 

дефекти на устни, челюсти и небце - до корекцията 

им: 80 - 100 %“ - обикновено хейлопластика се 

извършва в първите месеци след раждането, а 

уранопластиката около 10-ия месец. Следователно 

този висок процент би трябвало да се определя само за 

1-2 години. След този срок следва един 

продължителен период до 5-6 годишна възраст, през 

който не се правят никакви корекции и чак на 5-6 

години започват коригиращи операции на небцето 

съчетани с ортодонтско лечение. Предлага се за 

периода, през който няма нови корекции да се 

определя около 20-30%, а след започване на 

корекциите на челюстта отново да се покачи на 50% за 

1-2 години. 

 

1.7. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част 

Девета „Вътрешни болести“, Раздел I „Захарен 

диабет“, т. 2.2. диабет в детската възраст без 

усложнения: 60 - 80 % (инсулинозависим)  - до сега 

това нямаше голямо значение и родителите не 

обжалваха решения с определени 60%, но съгласно 

новите разпоредби за социалната помощ парите, които 

едно дете ще получи при 60 и при 80 % са с разлика 

около 200 лева. Няма никакво пояснение в настоящата 

наредба кой трябва да получи 60% и кой 80%. 

Предлага се за новооткрит диабет до края на първата 

година - 60%, след първата година при компенсиран 

диабет - 70%, а при деца, хоспитализирани с данни за 

декомпенсация - диабетна кетоацидоза - 80% степен 

на увреждане.  

 

1.8. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема  

 

 

 

процента от 40 на 20 за това заболяване в детска 

възраст. 

 

1.6. Предложението обвързва определянето на 

степента на функционален дефицит единствено с 

периодите на оперативни корекции при вродени 

дефекти на устни, челюсти и небце, без да се взема 

предвид състоянието на детето и обусловения 

функционален дефицит през целия период до 

окончателната корекция на съответния вроден 

дефект, включително във времето между 

отделните корекции. 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Предложението да се определят 60% степен на 

функционален дефицит при новооткрит диабет до 

края на първата година не е обосновано, тъй като 

давността на едно заболяване, сама по себе си, без 

да се вземе предвид състоянието, не може да бъде 

критерий. Медицинската обосновка при 

определянето на конкретна степен на дефицит е от 

компетентността на органа на медицинската 

експертиза и по тази причина социалните 

придобивки, които следват медицинската 

експертиза, не могат да бъдат фактор, определящ 

действията на тези органи. 

 

 

 

1.8. Мотивите, с които не се приема 

предложението са аналогични на тези по т. 22.6.5 

– неправилното взимане на урината на детето от 

родител и трудното доказване на уроинфекция в 
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Девета „Вътрешни болести“, Раздел ХIХ „Болести на 

бъбреците и пикочните пътища“,  т.1 „Загуба или 

отпадане на един бъбрек при здрав друг бъбрек: 20 %“, 

независимо че няма доказана уроинфекция процентът 

за децата трябва да е по-висок и да се разграничи от 

процентът за възрастни, тъй като особено в 

кърмаческа и ранната детска възраст инфекциите 

трудно се доказват в амбулаторни условия. Не винаги 

урината се взима правилно, често е контаминирана, а 

някои родители изобщо не могат да я вземат. Предлага 

се до 3 годишна възраст да се определя 50 %, а след 3 

годишна възраст, когато вече могат по-лесно да се 

направят изследвания, включително и някои 

функционални такива, процентът да се определя по 

точките от досегашната наредба, като се има предвид, 

че има и други показатели за увреждането на 

единствения бъбрек освен наличието на рецидивираща 

уринарна инфекция. Същото се отнася и за т. 9.1. и т. 

9.2.2. Това, че няма клинична симптоматика при една 

бъбречна малформация не означава, че нещата в 

детската възраст са наред. Децата трудно могат да 

информират какви оплаквания имат, особено в по 

малката възраст. По тази причина определеният 

процент по т. 9.1. следва да отпадне за децата и 

оценяването да става само по т. 9.2.2.         

 

1.9. В Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, Част 

Девета „Вътрешни болести“, Раздел ХХIII 

„Заболявания на опорно-двигателния апарат“, 

Юношеският пауциартикуларен артрит трябва да се 

разграничи от Ревматоидния артрит при възрастните и 

рентгенологичното стадиране, от което зависят 

процентите. При децата това заболяване е сериозно, 

като все още липсват съществени рентгенови промени 

в ставите, но в активния стадий на заболяването 

лечението е както при другите системни заболявания и 

е уместно оценяването да става както е при тях. 

Предлага се оценката да бъде както по т. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кърмаческа и ранната детска възраст не може да 

бъде единствена причина за увеличаване на 

процента на дефицит. В този смисъл липсва 

медицинска обосновка на направеното 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. С наредбата е предоставена възможност за 

оценка и по признаци, некасаещи наличието на 

рентгенологични промени в ставите. Освен въз 

основа на рентгенологичното стадиране, в 

„Забележка“ към Раздел ХХIII „Заболявания на 

опорно-двигателния апарат“ е регламентирано, че 

в окончателната оценка при ревматоиден артрит 

влизат трайният функционален дефицит на 

опорно-двигателния апарат, оценен по част първа 

на Приложение № 1 и настъпилите усложнения от 

медикаментозното лечение, както и промените във 

висцералните органи. 
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2. 1 Д-р Румяна Павлова 

- НОИ – вх. № 33-

00-60 от 05.05.2017 

г. 

Във връзка с направените изменения и допълнения в 

„Отпуски поради бременност, раждане и осиновяване“ 

от Кодекса на труда (чл. 163, ал. 7),  които влизат в 

сила от 1 юни 2017 г., предлага в НМЕ да се създаде 

нов член, който следва да бъде след текста, отнасящ се 

за издаване на болничен лист за осиновяване, със 

следното съдържание: 

„Чл. ….(1) На осигурена работничка или 

служителка, при която е настанено дете по реда на чл. 

26 от Закона за закрила на детето, се издава болничен 

лист за временна неработоспособност в размер на 

разликата от възрастта на детето в деня на 

настаняването му до изтичането на полагащия се 

отпуск за раждане. 

(2) Болничният лист по ал. 1 се издава еднолично от 

ръководителя на лечебното заведение, където е 

отглеждано детето до датата на настаняването, или от 

личния лекар на осигурената работничка или 

служителка въз основа на заверен препис от влязлото в 

сила решение на съда за настаняване на детето, а в 

случай че съдът не се е произнесъл по искането за 

настаняване на детето – заверено копие от влязлата в 

сила заповед на директора на дирекция „Социално 

подпомагане“ по настоящия адрес на детето за 

временно настаняване по административен ред.“ 

Приема се  

 

 

 


