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С П Р А В К А 

за отразяване на становищата, получени след съгласуване на  

Проект 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 по чл. 32 от УПМСНА 

 

№ Административна 

структура/ 

административно 

звено 

Бележки и предложения Приема/не 

приема/ 

предложение

то 

Мотиви 

 

1. 1 Администрация на 

Министерския 

съвет 

Дирекция 

„Правна“ 

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал.2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

  

2.  Администрация на 

Министерския 

съвет, Дирекция 

„Икономическа и 

социална 

политика“ 

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал.2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

  

3.  Томислав Дончев – 

заместник 

министър-

председател 

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал.2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация.  

  

4.  Заместник 

министър - 

председател по 

икономическата и 

демографската 

политика, вх. № 04-

00-29/02.05.2018 г. 

                       

                       Съгласува без бележки.  

  

5.  Заместник 

министър-

председател по 

обществения ред и 

сигурността и 

министър на 

отбраната, вх. № 

В чл. 3 от Правилника за устройството и 

организацията на работа на органите на медицинската 

експертиза и регионалните картотеки  на 

медицинските експертизи да се създаде ал. 7:  

„(7) Освидетелстването на военнослужещите по 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

 

Не се приема. 

Предложението за създаване на нова ал.7 в чл.3 не 

се приема, тъй като в чл.16, ал.3 изрично е 

разписано, че за военнослужещи и държавни 

служители по ЗМВР се създават ТЕЛК към ЦВМК 

и към ЦЕЛК към МВР. Изрично предвиденият ред 

в чл.16, ал.3 от ПУОРОМЕРКМЕ е императивен и 

не предоставя възможност на лицата по ЗМВР и 
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04-00-29/15.05.2018 

г. 

България се извършва по реда и при условията на този 

правилник пред ТЕЛК за военнослужещи към 

Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към 

Военномедицинската академия по чл. 16, ал. 3“. 

Мотиви: В представеният проект не е отразено 

въздействието на промените върху военнослужещите 

и взаимовръзката с годността за военна служба. Във 

връзка с извършването на военномедицинска 

експертиза на военнослужещите, в Правилника за 

устройството и организацията на работа на органите 

на медицинската експертиза и регионалните картотеки  

на медицинските експертизи следва да бъде включен 

задължителен текст в предложения смисъл, за да 

бъдат избегнати случаите, при които може да бъде 

издадено решение на ТЕЛК за трайна 

неработоспособност и едновременно с това 

военнослужещият да е годен за военна служба, поради 

липса на съответната информация. 

военнослужещите да избират органа пред който да 

се освидетелстват. Погрешно подадено или 

насочено заявление за освидетелстване на такова 

лице пред ТЕЛК, извън посочените в чл.16, ал.3 се 

препраща към компетентните по чл.16, ал.3 

комисии. Освен това оценката за трайно намалена 

работоспособност/степен на увреждане е различна 

категория от оценката за годност. Редът за 

оценката за годност не може да бъде 

регламентиран в нормативна уредба, указваща 

редът за експертиза за трайно намалената 

работоспособност/степен на увреждане. 

6.  Заместник 

министър 

председател по 

правосъдната 

реформа и 

министър на 

външните работи, 

№ 04-00-

29/08.05.2018 г. 

                            

                          

                            Съгласува без бележки. 

  

7.  Министерство на 

финансите, вх. № 

04-00-29/11.05.2008 

г. 

Необходимо е прецизиране на предложените с § 1, т. 7 

от проекта на постановление промени в чл. 17 от 

Правилника за устройството и организацията на 

работа на органите на медицинската експертиза и 

регионалните картотеки  на медицинските експертизи, 

доколкото като второстепенен разпоредител с бюджет 

към министъра на здравеопазването, следва да бъде 

определена не Националната експертна лекарска 

комисия, а нейният директор, така като е определен с 

чл. 2, ал. 2, т. 8 от Постановление № 148 на 

Приема се. 
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Министерския съвет от 2017 г. за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на 

здравеопазването. 

 

В допълнение, предвид посоченото в доклада на 

вносителя и във финансовата обосновка, че с 

предлаганите промени се очаква да се намали 

административната тежест за освидетелстваните лица, 

във Формуляра за частична предварителна оценка на 

въздействието (Формуляра) в т. 8.1. Административна 

тежест за физическите и юридическите лица да се 

отбележи „Ще се намали“, доколкото целевата група 

на освидетелстваните лица попада в хипотезата на т. 

8.1. от Формуляра. 

 

 

 

 

Приема се. 

 

 

 

Приведена е в съответствие т.8.1 от частичната 

оценка на въздействието. 

8. 5 Министерство на 

вътрешните 

работи, вх. № 04-

00-29/11.05.2018 г. 

                             

 

 

                    Съгласува без бележки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 6 Министерство на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството, 
вх. № 04-00-

29/09.05.2018 г. 

Съгласува без бележки. 

  

10. 7 Министерство на 

културата, вх. № 

04-00-29/08.05.2018 

г. 

Съгласува без бележки. 
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11. 8 Министерство на 

труда и социалната 

политика, вх. № 04-

00-29/10.05.2018 г. 

1. В § 25 от Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и организацията на работа на органите 

на медицинската експертиза и регионалните картотеки  

на медицинските експертизи, предлагам да не се 

отменя чл. 67, ал. 2, съгласно която Националната 

експертна лекарска комисия информира ТП на НОИ за 

нейни обжалвани решения пред съответния 

административен съд. Информация е необходима на 

Националния осигурителен институт, тъй като въз 

основа на нея се предприемат действия, свързани с 

промяна в размера на пенсията за инвалидност. 

 

2. Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за интеграция 

на хората с увреждания, проектът на Постановление 

следва да бъде внесен по надлежен ред за разглеждане 

на заседание на Националния съвет за интеграция на 

хората с увреждания към Министерски съвет. 

1.Не се 

приема. 

 

 

 

 

 

2.Приема се. 

В случаите на обжалвани ЕР на НЕЛК пред 

съдилищата в Република България, НОИ се 

конституира като заинтересована страна по всяко 

едно образувано дело, за което се уведомява от 

съдилищата. В този смисъл НОИ получава 

необходимата информация като осъществява 

контрол по образуваните съдебни производства, 

по които е страна.   

 

 

 

12. 1 Министерство на 

правосъдието, вх. 

№ 04-00-

29/09.05.2018 г. 

                         Съгласува без бележки. 

  

13. 1 Министерство на 

околната среда и 

водите, вх. № 04-

00-29/03.05.2018 г. 

                         Съгласува без бележки. 

  

14. 1 Министерство на 

земеделието, 

храните и горите, 
вх. № 04-00-

29/10.05.2018 г. 

    Съгласува без бележки. 

  

15. 1 Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията, вх. 

№ 04-00-

29/04.05.2018 г. 

Съгласува без бележки. 
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16. 1 Министерство на 

икономиката,  

вх. № 04-00-

29/08.05.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

17. 1 Министерство на 

енергетиката, вх. 

№ 04-00-

29/04.05.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

18. 1 Министерство на 

туризма, вх. № 04-

00-29/09.05.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

19. 1 Министерство на 

младежта и спорта, 
вх. № 04-00-

29/10.05.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

 

20.  Министерство на 

образованието и 

науката 

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал.2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

  

21.  Министерство на 

Българското 

председателство на 

Съвета на ЕС 2018, 

вх. № 04-00-

29/04.05.2018 г. 

 

 

    Съгласува без бележки. 

  

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ 

 
 


