МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за
извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и
съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на
лечебните заведения (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички извършени експертизи подлежат на регистриране, документиране и
съхранение.“
2. В ал. 2 думите „експертното деловодство се води в съответното лечебно заведение“ се
заменят с „условията и редът за нейното съхранение се уреждат с правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на съответното лечебно заведение“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 след думите „с друга медицинска специалност“ се добавя „в рамките на
компетентността по тази специалност“.
§ 3. В чл. 10 се създава т. 10:
„10. родителски произход.“
§ 4. В чл. 11, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „човешки трупове“ се добавя „и трупни
части“.
§ 5. В чл. 12 думите „лаборатории на катедрите по съдебна медицина при висшите
медицински училища и Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология (НИКК)“ се заменят с „лечебни заведения със съдебномедицински структури,
катедрите по съдебна медицина при висшите медицински училища и Националния институт
по криминалистика (НИК)“.
§ 6. В чл. 14 думите „катедрите по съдебна медицина при висшите медицински училища,
специализираните заведения и отделения по хематология и НИКК“ се заменят със
„съдебномедицинските структури на лечебните заведения и катедрите по съдебна медицина
при висшите медицински училища, лечебните заведения и НИК“.
§ 7. В чл. 18 се създава изречение второ: „При експертизи с голяма сложност и обем,
изискващи участие и на други специалисти, срокът за предаване на експертизата може да бъде
удължен по мотивирано искане на вещите лица.“
§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Разходите по извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и
съдебнопсихологичните експертизи се формират от разходите на лечебното заведение и
разходите за възнаграждение на вещото лице. Възнаграждението на вещото лице се определя
съгласно условията и реда на глава четвърта от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на вещите лица (ДВ, бр. 50 от 2015 г.).
(2) Лечебните заведения имат право на възстановяване на разходите, направени за
извършената експертиза, които включват преки и непреки разходи, както и при необходимост
на допълнителни разходи, свързани с извършването на съответната експертиза съгласно
максималните размери на разходите, определени в приложението.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Размерът на разходите на лечебните заведения за изготвяне на съдебномедицинските,
съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи се определя в справка за реално

извършените от лечебното заведение разходи до максималните размери на разходите,
посочени в приложението по ал. 2. Справката се утвърждава от ръководителя на лечебното
заведение и се прилага към съответната експертиза.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След предоставяне на експертизата органът, който е назначил експертизата, приема и
утвърждава разходите на лечебното заведение за изготвянето й съгласно справката по чл. 30,
ал. 4.“
2. В ал. 2 думите „за извършените разходи, утвърдена от ръководителя на лечебното
заведение“ се заменят с „и справката по чл. 30, ал. 4“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Размерът на възнаграждението на вещото лице се определя при условията и по реда на
Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица,
като се изплащат непосредствено на вещото лице от органа, назначил експертизата.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 10. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Министерството на здравеопазването осигурява средства на лечебните
заведения с разкрити структури по съдебна медицина за поддържане и подобряване на
материално-техническата обезпеченост и капацитета от медицински специалисти и помощен
персонал, работещ в тези структури.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 се урежда в писмени договори между
Министерството на здравеопазването и лечебното заведение. В договора се определят
условията и редът за получаването на средствата.“
§ 11. Приложението към чл. 31, ал. 1 става приложение към чл. 30, ал. 2 и 4 и се изменя така:
„Приложение към чл. 30, ал. 2 и 4
Разчет на необходимите видове разходи за провеждане на една съдебномедицинска
експертиза
№

Вид разход

Описание
1.1. Разходи за
лекарствени
продукти и
консумативи
(разходи за една
аутопсия)

1.

Преки разходи

Показатели

Максимален
размер в лв.

Медицински
консумативи (ръкавици, калцуни,
престилки, трупни чували, маски,
еднократни контейнери, стерилни
– за кръв и урина, стерилни
контейнери за тъканни
материали), лекарствени
продукти, реактиви,
дезинфектанти, хигиенни
материали (памук, лигнин,
измиващи средства, почистващи
средства)
до 140,00 лв.
Общо:

1.2.
Възнаграждения
на помощен
персонал за една
аутопсия – до 4
часа

Часова ставка общо за помощен
персонал: помощник-химик,
лаборант, санитар, препаратор

Общо за една аутопсия – до 4 часа
Общо преки разходи:
2. Непреки
Непреки
разходи
разходи за една
аутопсия

до 23,75
лв./час

до 95,00 лв.
до 235,00 лв.

Разходи за канцеларски
материали; отпадъци (битови и
опасни), амортизации; охрана;
застраховки; вода; електроенергия;
топлоенергия; телефонни,
транспортни и пощенски разходи
до 85,00 лв.
Общо разходи:
Общо преки и непреки разходи за една аутопсия
до 320,00 лв.

3. Допълнителни 3.1.
разходи
Изследвания (при
необходимост)

Токсикохимични изследвания
Химични изследвания
Определяне на кръвна група
Съхранение на биологични проби

до 290,00 лв.
до 140,00 лв.
до 10,00 лв.
до 12,00 лв.

(за 3 месеца на 1 проба)
Хистологични изследвания*
Микробиологични изследвания
Изследвания чрез ДНК
профилиране

до 20,00 лв.
до 60,00 лв.
до 280,00 лв.

(по 15 генетични локуса)
Серологични изследвания
до 60,00 лв.
3.2. Съхранение на За едно денонощие
до 20,00 лв.
труп в хладилна
камера (при
необходимост)
* Хистологични изследвания (за 1 парафинов блок с 2 хистологични препарата, без
специални оцветявания).
Разчет на необходимите разходи за извършена съдебнопсихиатрична или
съдебнопсихологична експертиза за едно денонощие
Вид разход
Храна

Рутинна параклиника
Медицински консумативи
Вода, горива, енергия
Пране
Инвентар (постелен и друг)
Лекарствени продукти
Общо разходи – по ценоразпис и сметка
на лечебното заведение до 30 лв.
“
Заключителна разпоредба
§ 12. Параграфи 8, 9 и 11 влизат в сила три месеца след обнародването на наредбата в
„Държавен вестник“.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
Министър на вътрешните работи: Христо Терзийски
Министър на здравеопазването: Костадин Ангелов

