
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.,  изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 
2005г.,  изм.  ДВ.  бр.76 от  20  Септември  2005г.,  изм.  ДВ.  бр.85 от  25  
Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 
Ноември 2005г.,  изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г.,  изм. ДВ. бр.18 от 
28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 
Април  2006г.,  изм.  ДВ.  бр.59 от  21  Юли  2006г.,  изм.  ДВ.  бр.71 от  1  
Септември 2006г.,  изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г.,  изм. ДВ. бр.81 
от 6  Октомври  2006г.,  изм.  ДВ.  бр.95 от  24  Ноември  2006г.,  изм.  ДВ.  
бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ.  
бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 
20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 
Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 
Ноември 2008г.,  изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.,  изм. ДВ. бр.36 от 
15  Май  2009г.,  изм.  ДВ.  бр.41 от  2  Юни  2009г.,  изм.  ДВ.  бр.74 от  15 
Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 
24 Ноември 2009г.,  изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.,  изм. ДВ. бр.101 
от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.42 от 4 
Юни 2010г.,  изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г.,  изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 
2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември  
2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари  
2011г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г.,  
изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г

Действащ текст:
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Регионалните 

здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по:
1. държавен здравен контрол;
2.  контрол  върху  регистрацията  и  здравната  дейност,  осъществявана  от 

лечебните и здравните заведения;
3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 

4 от Закона за лечебните заведения;
4.  планиране,  организиране,  ръководство  и  контрол  на  медицинската 

експертиза;
5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне 

на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
7.  мониторинг  на  факторите  на  жизнената  среда  и  на  дейностите  със 

значение за здравето на населението;
8.  анализи,  оценки  и  прогнози  за  здравно-демографските  процеси  на 

регионално ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания;
10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти; 
11.  координация  и  изпълнение  на  национални  и  международни  здравни 

програми и проекти;
12. методическа, консултативна и експертна помощ;
13.  следдипломно  практическо  обучение  в  областта  на  опазване  на 

общественото здраве;



14.  проверки  по  сигнали  на  граждани,  свързани  с  опазването  на 
общественото здраве;

15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и 
катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

(2) Регионалните здравни инспекции съвместно със съсловните организации 
проучват  потребностите  от  медицински  и  немедицински  специалисти  с  висше 
образование  и  предлагат  на  министъра  на  здравеопазването  броя  на  местата  за 
следдипломно обучение по специалности.

(3) Наименованието и броят на дирекциите в общата и специализираната 
администрация  на  всяка  регионална  здравна  инспекция,  техните  функции  и 
числеността на персонала в тях се определят в правилник, издаден от министъра на 
здравеопазването.

(4) С правилника по ал. 3 министърът на здравеопазването може да възложи 
на  определени  регионални  здравни  инспекции  дейности,  които  се  изпълняват  на 
територията на няколко области или на територията на цялата страна.

Нов текст:
Чл.  10.  (1)  РЗИ осъществяват  на  територията на  съответната  област 

дейности по:
………………………..
4. планиране,  организиране,  ръководство и контрол на медицинската 

експертиза на временната неработоспособност.

Действащ текст:
Чл. 25. (1) Националната експертна лекарска комисия е юридическо лице на 

бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра 
на здравеопазването, със седалище София.

(2) Националната експертна лекарска комисия се ръководи и представлява 
от директор, който заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от министъра на 
здравеопазването.

(3) (Нова -  ДВ, бр.  41 от 2009 г.,  в  сила от 02.06.2009 г.)  Директорът на 
НЕЛК  се  атестира  на  всеки  три  години  от  комисия,  назначена  от  министъра  на 
здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя с правилника по чл. 
109.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) При получаване на 
отрицателна атестация министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото 
правоотношение на директора на НЕЛК с предизвестие по   чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса   
на труда  .  

(5)  (Предишна  ал.  3  -  ДВ,  бр.  41  от  2009  г.,  в  сила  от  02.06.2009  г.) 
Националната  експертна  лекарска  комисия  осъществява  експертни,  контролно-
методически и консултативни дейности по експертизата на работоспособността.

Нов текст:
Чл. 25. (1)  Планирането, организирането, ръководството и контрола в 

областта на медицинската експертиза се осъществява от Националната експертна 
лекарска комисия (НЕЛК) и нейните организационни структури – териториални 
експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и регионалните картотеки на медицинската 
експертиза (РКМЕ).



 1.  НЕЛК е  юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен 
разпоредител  с  бюджетни  кредити  към  министъра  на  здравеопазването,  със 
седалище София.

2. Националната  експертна  лекарска  комисия  се  ръководи  и 
представлява от директор, който се подпомага от заместник директор.

3.  Директорът  заема длъжността въз основа на конкурс,  проведен по 
реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването.

4. Директор  на  НЕЛК  може  да  бъде  лице  с  образователно-
квалификационна  степен  „магистър”  по  медицина,  призната  медицинска 
специалност и квалификация по здравен мениджмънт.

5.  Директорът на НЕЛК се атестира на всеки три години от комисия, 
назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията 
се определя с правилника по чл. 109.

6.  При  получаване  на  отрицателна  атестация  министърът  на 
здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение на директора на 
НЕЛК с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

7.  Заместник  –директорът  на  НЕЛК  се  назначава  от  директора  на 
НЕЛК.

 (2) Националната  експертна  лекарска  комисия  осъществява 
административни,  експертни, контролно-методически и консултативни дейности 
по медицинската експертиза.

Създава се нов чл.25а:
Чл.25а.  (1)  Издръжката  на  Национална  експертна  лекарска  комисия  се 

формира от:
1. бюджетни средства;
2. приходи от собствена дейност.
(2)  Бюджетните  средства  се  осигуряват  от  субсидия  от  републиканския 

бюджет чрез бюджета на Министерство на здравеопазването.
(3). НЕЛК е администратор на приходите по ал.1,т.2, които се формират от:
1. дарения и завещания;
2. платени услуги, определени със заповед на директора на НЕЛК, поискани 

от физически или юридически лица;
3. наложени глоби от административни нарушения; 
4. средства от участие в международни и национални програми и проекти в 

областта на здравеопазването; 
5. присъдено юрисконсултско възнаграждение;
6. произнасяне по повод искане от застрахователи и застраховани лица.
(4).  Средствата  по  ал.1,  т.2  постъпват  по  извън  бюджетна  сметка  на 

Национална експертна лекарска комисия. 

Раздел IV.
Медицинска експертиза

Действащ текст:
Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ,  

бр.  59  от  2010  г.,  в  сила  от  31.07.2010  г.)  За  установяване  на  временна 
неработоспособност, за установяване на вида и степента на увреждане на деца до 16-
годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
по  чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, и за установяване степента на трайно 



намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване 
на професионална болест се извършва медицинска експертиза.

(2)  (Изм.  -  ДВ, бр.  98 от 2010 г.,  в  сила от  01.01.2011 г.)  Медицинската 
експертиза  се  организира  и  ръководи  от  министъра  на  здравеопазването  и  от 
регионалната здравна инспекция.

(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) При извършване на 
експертиза  на  временната  неработоспособност  се  прави  преценка  и  дали 
здравословното  състояние  на  лицето  позволява  явяването  му  пред  разследващите 
органи или пред органите на съдебната власт, когато се налага явяване пред тези органи 
през периода на временната неработоспособност.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Видът и 
степента на увреждане и степента на трайно намалена работоспособност се определят в 
проценти спрямо възможностите на здравия човек.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Видът и 
степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст  по  чл.  68 от  Кодекса  за  социално  осигуряване,  се  определят  пожизнено. 
Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане 
на контролните органи на медицинската експертиза.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) На лицата 
по ал. 4, които упражняват трудова дейност,  се определя степен на трайно намалена 
работоспособност, ако не са определени вид и степен на увреждане.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) 
Принципите  и  критериите  на  медицинската  експертиза,  редът  за  установяване  на 
временна  неработоспособност,  видът  и  степента  на  увреждане,  степента  на  трайно 
намалена  работоспособност,  потвърждаване  на  професионална  болест,  както  и 
условията  и  редът  за  извършване  на  медицинска  експертиза  по  чл.  103,  ал.  3 се 
определят с наредба на Министерския съвет.

Нов текст:
Чл. 101.  (1)  За установяване  временна неработоспособност,  на вида и 

степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст, на лица, придобили право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на лица в трудоспособна възраст  се 
извършва медицинска експертиза.

(2) Медицинската експертиза се организира и ръководи от министъра 
на здравеопазването.

(3) При извършване на експертиза на временната неработоспособност 
се  прави  преценка  и  дали  здравословното  състояние  на  лицето  позволява 
явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт, 
когато  се  налага  явяване  пред  тези  органи  през  периода  на  временната 
неработоспособност.

 (4) Видът и степента на увреждане  се определят в проценти спрямо 
здравия човек.

(5)  Видът  и  степента  на  увреждане  на  лицата,  придобили  право  на 
пенсия  за  осигурителен  стаж  и  възраст  се  определят  пожизнено. 
Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по 
искане на контролните органи на медицинската експертиза.

 (7) Принципите и критериите на медицинската експертиза,  редът за 
установяване на временна неработоспособност,  видът и степента на увреждане, 
както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 
3 се определят с наредба на Министерския съвет.



Действащ текст:
Чл. 101а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) (1) Срокът на 

решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя в наредбата 
по  чл. 101, ал. 7 в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото 
развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността.

(2) При дефинитивни състояния, посочени в наредбата по ал. 1, при които 
няма  възможност  за  пълно  или  частично  възстановяване  на  работоспособността, 
степента на трайно намалена работоспособност се определя пожизнено.

(3)  При  множествени  увреждания,  някои  от  които  не  са  дефинитивни 
състояния, срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се 
определя по реда на ал. 1.

Нов текст:
Чл. 101а.  (1) Срокът на решението за  вида и  степента на увреждане се 

определя в наредбата по чл. 101, ал. 7 в зависимост от характера на увреждането, 
динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване.

(2)  При дефинитивни  състояния,  посочени в  наредбата по ал.  1,  при 
които няма възможност за пълно или частично възстановяване на здравето, вида 
и степента на увреждане се определят пожизнено.

(3) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни 
състояния, срокът на решението за вида и степента на увреждане се определя по 
реда на ал. 1.

Чл.  102.  (1)  Към  Министерския  съвет  се  създава  Национален  съвет  по 
медицинска експертиза със следните правомощия:

1.  разработва  и  представя  на  Министерския  съвет  становища  по 
националната здравна политика, свързани с медицинската експертиза;

2. осъществява координация на дейностите между държавните органи във 
връзка с медицинската експертиза;

3.  анализира  информация  за  дейността,  развитието  и  състоянието  на 
медицинската експертиза в страната;

4. разработва и представя за приемане от Министерския съвет проекти за 
изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза;

5.  разработва  методика  за  финансиране  и  контрол  върху  дейността  на 
органите на медицинската експертиза, която се приема от Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от  
2010  г.,  в  сила  от  10.08.2010  г.)  Съставът  на  Националния  съвет  по  медицинска 
експертиза включва: заместник министър-председател, който е председател на съвета, 
министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, министъра 
на финансите, управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), управителя 
на  НЗОК, директора  на НЕЛК и изпълнителния  директор на Агенцията  за  хората  с 
увреждания.

(3) Устройството и дейността на съвета по ал. 1 се уреждат с правилник на 
Министерския съвет.

Действащ текст:
Чл.  103.  (1)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  41  от  2009  г.,  в  сила  от  01.07.2009  г.) 

Медицинската  експертиза  включва  експертиза  на  временната  неработоспособност, 



експертиза  на  вида  и  степента  на  увреждане  и  експертиза  на  трайно  намалената 
работоспособност.

(2)  Експертизата  на  временната  неработоспособност  се  извършва  от 
лекуващия  лекар,  лекарски  консултативни  комисии  (ЛКК),  териториални  експертни 
лекарски комисии (ТЕЛК) и от НЕЛК.

(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Освидетелстването 
на  лицето  за  възможността  за  явяването  му  пред  разследващите  органи  или  пред 
органите на съдебната власт се извършва от ЛКК, от центровете за спешна медицинска 
помощ, от ТЕЛК и от НЕЛК. Освидетелстването се удостоверява с експертно решение - 
"Медицинско удостоверение", по образец, утвърден от министъра на здравеопазването 
и от министъра на правосъдието.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ,  
бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане, 
степента  на  трайно  намалената  работоспособност  и  професионалните  болести  се 
извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, 
бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане 
на децата до 16-годишна възраст се извършва от детски експертни лекарски комисии 
(ДЕЛК) и НЕЛК с участието на специалисти по детски болести.

Нов текст:
Чл.  103.  (1)  Медицинската  експертиза  включва  експертиза  на 

временната неработоспособност и експертиза на вида и степента на увреждане.
(2)  Експертизата  на  временната  неработоспособност се  извършва  от 

лекуващия  лекар и лекарски  консултативни  комисии  (ЛКК),  териториални 
експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от НЕЛК.

(3) Освидетелстването на лицето за възможността за явяването му пред 
разследващите органи или пред органите на съдебната власт се извършва от ЛКК, 
от  центровете  за  спешна  медицинска  помощ,  от  ТЕЛК  и  от  НЕЛК. 
Освидетелстването  се  удостоверява  с  "Медицинско  удостоверение",  по образец, 
утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието.

 (4)  Експертизата  на  вида  и  степента  на  увреждане  се  извършва  от 
ТЕЛК и НЕЛК.

 (5)  Експертизата на вида и степента на увреждане  на децата до 16-
годишна възраст се извършва от  ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалисти по 
детски болести с не по-малко от пет години стаж по специалността.

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лекарските 
консултативни  комисии  се  разкриват  и  закриват  със  заповед  на  директорите  на 
регионалните здравни инспекции в лечебни заведения за извънболнична и болнична 
помощ по предложение на ръководителя на съответно лечебно заведение.

(2) В лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и 
в университетските болници съставите на ЛКК се определят със заповед на съответния 
ръководител на лечебното заведение.

(3)  Лекарските  консултативни  комисии  са  общи  и  специализирани.  В 
състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната 
специалност, включително един председател.



Действащ текст:
Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, 

бр.  98 от 2010 г.,  в  сила от 01.01.2011 г.)  Детските  експертни лекарски комисии се 
откриват и закриват от директора на регионалната здравна инспекция съгласувано с 
министъра на здравеопазването към многопрофилните болници за активно лечение в 
областните градове, в които има открити структурни звена по детски болести.

(2) В съставите на ДЕЛК работят лекари с призната специалност "детски 
болести" и с не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността. С предимство в 
състава  на  ДЕЛК се  включват  лекари  с  втора  призната  специалност  ("неврология", 
"ортопедия и травматология", "психиатрия" и други) или с допълнителна квалификация 
в областта на определена специалност в системата на здравеопазването.

Чл.104а се заличава.

Действащ текст:
Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. - ДВ, 

бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Териториалните експертни лекарски комисии 
се откриват и закриват от директорите на регионалните здравни инспекции съгласувано 
с  министъра  на  здравеопазването  към  държавни  и  общински  лечебни  заведения  за 
болнична  помощ,  центрове  за  психично  здраве,  центрове  за  кожно-венерически 
заболявания и комплексните онкологични центрове.

(2)  Териториалните  експертни  лекарски  комисии  са  структурни  звена  на 
лечебните заведения, към които са открити.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 
2010 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Нов текст:
Чл. 105. (1) Териториалните експертни лекарски комисии се откриват и 

закриват от  директора на НЕЛК, съгласувано с министъра на здравеопазването 
към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за 
психично  здраве,  центрове  за  кожно-венерически  заболявания  и  комплексните 
онкологични центрове.

(2)  Териториалните  експертни  лекарски  комисии  са  организационни 
структури на НЕЛК.

Действащ текст:
Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) В съставите 

на ТЕЛК и НЕЛК работят лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години 
трудов стаж по медицина.

(2) В специализираните състави на НЕЛК задължително се включва лекар - 
представител на НОИ, определен със заповед на управителя на НОИ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Членовете на ДЕЛК, 
ТЕЛК и НЕЛК не могат да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, и 
да  извършват  консултативна  дейност,  свързана  с  вида  и  степента  на  увреждане, 
временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност.

Нов текст:
Чл.106  (1)  В  съставите  на  ТЕЛК  и  НЕЛК  работят  лекари  с  призната 

специалност и с не по-малко от пет години трудов стаж по медицина.



(2) Членовете на ТЕЛК и НЕЛК не могат да упражняват дейности, които 
подлежат на техен контрол и да извършват консултативна дейност,  свързана с 
вида и степента на увреждане и временната неработспособност. 

Действащ текст:
Чл.  107.  (1)  (Доп.  -  ДВ,  бр.  41  от  2009  г.,  в  сила  от  01.07.2009  г.)  За 

осъществяване  дейността  на  ДЕЛК  и  ТЕЛК  директорът  на  лечебното  заведение 
сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването.

(2)  (Доп.  -  ДВ,  бр.  41  от  2009  г.,  в  сила  от  01.07.2009  г.) 
Високоспециализираните  и  скъпоструващите  медико-диагностични  изследвания, 
свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на 
ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет.

Нов текст:
Чл. 107. (1) За осъществяване дейността на ТЕЛК и РКМЕ се осигуряват 

средства за финансирането им от Министерство на здравеопазването в бюджета на 
НЕЛК.

 (2)  Високоспециализираните  и  скъпоструващите  медико-диагностични 
изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза, по искане на ТЕЛК 
и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет. 

Действащ текст:
Чл. 108. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Дейността  

по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните 
от  ДЕЛК,  ТЕЛК  и  НЕЛК  лица  се  осъществява  от  регионални  картотеки  на 
медицинските експертизи (РКМЕ).

(2)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  98  от  2010 г.,  в  сила  от  01.01.2011  г.)  Регионалните 
картотеки на медицинските експертизи са структурни звена на регионалната здравна 
инспекция.

(3)  (Изм.  -  ДВ, бр.  41 от 2009 г.,  в  сила от  01.07.2009 г.)  Медицинската 
документация  на  лицата,  освидетелствани  от  ДЕЛК,  ТЕЛК  и  НЕЛК,  на  които  са 
определени вид и степен на увреждане и процент трайно намалена работоспособност, 
се съхранява 40 години от последното решение на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК, а на всички 
останали лица - 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от  
2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се изпращат по 
електронен  път,  при  условията  и  по  реда  на  Закона  за  електронния  документ  и 
електронния подпис и  Закона за електронното управление в Националния център за 
здравна информация и в Агенцията за хората с увреждания.

Нов текст:
Чл.  108.  (1)  Дейността  по  регистрация,  обработка  и  съхраняване  на 

здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява 
от регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).

(2)  Регионалните  картотеки  на  медицинските  експертизи  са 
организационни структури на НЕЛК.

 (3) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от ТЕЛК и 
НЕЛК, на които са определени вид и степен на увреждане се съхранява 40 години 
от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК, а на всички останали лица - 5 години.



 (4) Решенията на ТЕЛК и НЕЛК  може да  се изпращат  и  по електронен 
път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 
подпис и  Закона за електронното управление в Националния център за здравна 
информация и в Агенцията за хората с увреждания.

Чл.  109.  Устройството  и  организацията  на  работа  на  органите  на 
медицинската  експертиза  по  чл.  103 и  на  РКМЕ  се  определят  с  правилник  на 
Министерския съвет.

Действащ текст:
Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Контрол върху 

медицинската  експертиза  се  осъществява  от  Националния  съвет  по  медицинска 
експертиза,  от  министъра  на  здравеопазването,  министъра  на  труда  и  социалната 
политика,  НЗОК,  НОИ,  регионалните  съвети  по  чл.  111 и  от  регионалните  здравни 
инспекции.

Нов текст:
Чл.  110.  Контрол  върху  медицинската  експертиза,  определяща  вида  и 

степента  на  увреждане  се  осъществява  от  Националния  съвет  по  медицинска 
експертиза, от министъра на здравеопазването, НЗОК.

Чл. 111. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. - ДВ, 
бр.  98  от  2010  г.,  в  сила  от  01.01.2011 г.)  За  контрол  върху актовете,  издадени  от 
органите за експертиза на временната неработоспособност, със заповед на директора на 
съответната регионална здравна инспекция се създава регионален съвет, който включва 
представители на регионалната здравна инспекция, териториалното поделение на НОИ 
и РЗОК. Регионалният съвет извършва и служебни проверки на не по-малко от 2 на сто 
от  издадените  на  територията  на  съответната  област  решения  за  временна 
неработоспособност  и  експертни  решения  по  чл.  103,  ал.  3,  избрани  по  случаен 
признак.

(2) Регионалният съвет анализира и контролира дейностите по експертиза на 
временната неработоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК. 
Организацията на дейността на съвета се определя с правилник, издаден от министъра 
на здравеопазването съвместно с управителя на НОИ.

(3)  По  предложение  на  заинтересованите  лица  и  организации 
(освидетелстваните,  осигурителите,  териториалните  поделения  на  НОИ  и  НЗОК) 
регионалният  съвет  извършва  проверка  за  спазване  на  изискванията  и  реда  при 
издаване на решения за временна неработоспособност от лекуващите лекари и ТЕЛК.

(4) При установяване на нарушение при издаване на експертните решения за 
временна неработоспособност регионалният съвет уведомява писмено висшестоящия 
орган по експертиза  на  работоспособността  и заинтересованите лица и организации 
(освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК).

Действащ текст:
Чл.  112.  (1)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  41  от  2009  г.,  в  сила  от  01.07.2009  г.) 

Обжалванията  и  възраженията  от  страна  на  заинтересованите  лица  и  органи 
(освидетелстваните,  осигурителите,  НОИ,  Агенцията  за  социално  подпомагане, 
Агенцията  за  хората  с  увреждания  и  органите  на  медицинската  експертиза  на 
работоспособността) се правят:



1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването 
им пред лекарската консултативна комисия;

2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) срещу решенията на 
ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ - в 14-дневен срок от получаването им 
пред ТЕЛК;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) срещу решенията на 
ДЕЛК и ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;

4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., а относно замяната на 
думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София" - в сила от 
01.03.2007 г.) срещу решенията на НЕЛК - пред Административния съд - град София по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2)  Заинтересованите  лица  и  организации  (освидетелстваните, 
осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 14-
дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване 
на експертни решения за временна неработоспособност, и пред регионалния съвет по 
чл. 111.

(3)  Регионалният  съвет  се  произнася  по  жалбите  в  10-дневен  срок  след 
повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена от 
него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.

(4) В случаите на установено нарушение при издаването му регионалният 
съвет отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява 
с решението на повторната експертиза.

(5) Решението на регионалния съвет за отменяне на експертното решение и 
решението на повторната експертиза се изпращат на заинтересованите от експертизата 
лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.

(6)  Обжалването  на  решението  на  ЛКК  по  реда  на  ал.  2  е  пречка  за 
обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.

(7) Решението на регионалния съвет за отхвърляне на жалбата не е пречка за 
обжалване решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът 
започва да тече от получаването на решението на регионалния съвет.

(8) Решението на повторната експертиза може да се обжалва по реда на ал. 
1, т. 2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) 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. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което 
се  определя  намалена  работоспособност,  вид  и  степен  на  увреждане,  водещи  до 
намаляване  на  първоначално  определеното  обезщетение,  освидетелстваното  лице  не 
възстановява получената в повече сума.

(10) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) По реда на ал. 1, т.  
2,  3  и  4,  ал.  2  -  8  се  обжалват  и  експертните  решения  по  чл.  103,  ал.  3 от 
заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.

Нов текст:
Чл. 112. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите 

лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално 
подпомагане,  Агенцията  за  хората  с  увреждания  и  органите  на  медицинската 
експертиза) се правят:

1.  срещу  решенията  на  лекуващия  лекар  -  в  14-дневен  срок  от 
получаването им пред лекарската консултативна комисия;



2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ - в 
14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;

3. срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред 
НЕЛК;

4. срещу решенията на НЕЛК - пред Административния съд - град София 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2)  Заинтересованите  лица  и  организации  (освидетелстваните, 
осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 
14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при 
издаване  на  болнични  листове за  временна  неработоспособност,  и  пред 
регионалния съвет по чл. 111.

(3) Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок след 
повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена 
от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.

(4)  В  случаите  на  установено  нарушение  при  издаването  му 
регионалният  съвет  отменя  обжалваното  решение,  като  временната 
неработоспособност се установява с решението на повторната експертиза.

(5) Решението на регионалния съвет за отменяне на решението на ЛКК 
и  решението  на  повторната  експертиза  се  изпращат  на  заинтересованите  от 
експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.

(6)  Обжалването на решението на ЛКК по реда на ал.  2  е  пречка за 
обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.

(7)  Решението  на  регионалния  съвет  за  отхвърляне  на  жалбата  не  е 
пречка за обжалване решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този 
случай срокът започва  да  тече  от  получаването  на  решението  на  регионалния 
съвет.

(8) Решението на повторната експертиза може да се обжалва по реда на 
ал. 1, т. 2.

(9) По реда на ал.  1,  т.  2,  3  и 4,  ал.  2 -  8 се обжалват и експертните 
решения по чл. 103, ал. 3 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от 
органите на съдебната власт.

Действащ текст:
Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Съобщаването 

на решенията на ДЕЛК, 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 електронния подпис и Закона 
за електронното управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с 
писмо с известие за доставяне.

Нов текст:
Чл.  112а.  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 може да се извършва и по електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното 
управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с писмо с 
известие за доставяне.



Действащ текст:
Чл.  113.  (1)  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.

(2)  Ръководителят  на  НЕЛК  може  да  разпореди  преразглеждане  на 
неправилни  или  противоречиви  решения  на  нейните  състави  в  тримесечен  срок  от 
издаването им.

(3)  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.

Нов текст:
Чл.  113.  (1)  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.

(2)  Директорът на  НЕЛК  може  да  разпореди  преразглеждане  на 
неправилни или противоречиви решения на нейните състави в тримесечен срок 
от издаването им.

(3)  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.

       (4) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от НЕЛК, 
на  които  е  определена  вид  и  степен  на  увреждане  се  съхранява  10  години  от 
последното решение на НЕЛК.

Глава VІІ
Раздел ІІ- МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ

Действащ текст:
Чл. 193. (1) Министърът на здравеопазването може със заповед да отнеме 

правото на едно лице да упражнява медицинска професия в Република България за срок 
от шест месеца до две години в случаи на:

1. повторно нарушаване на утвърдените медицински стандарти;
2.  повторно  нарушаване  на  принципите  и  реда  за  извършване  на 

експертизата на работоспособността;
3. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) повторно нарушаване 

на реда за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 

подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Министерството на 

здравеопазването  изпраща  на  съответната  съсловна  организация  и  на  съответната 
регионална здравна инспекция заверено копие от влязлата в сила заповед по ал. 1.

Нов текст:
Чл. 193. (1) Министърът на здравеопазването може със заповед да отнеме 

правото на едно лице да упражнява медицинска професия в Република България 
за срок от шест месеца до две години в случаи на:



1. повторно нарушаване на утвърдените медицински стандарти;
2.  повторно  нарушаване  на  принципите  и  реда  за  извършване  на 

медицинската експертиза по чл.103;
 (2)  Заповедта  по  ал.  1  подлежи  на  обжалване  по  реда  на 

Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Министерството на здравеопазването изпраща на съответната съсловна 

организация, съответната регионална здравна инспекция и НЕЛК заверено копие 
от влязлата в сила заповед по ал. 1.

Гл.VІІІ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Действащ текст:
Чл.  225.  (1)  Медицински  специалист,  който  издаде  болничен  лист  в 

нарушение на нормативно установените изисквания, се наказва с глоба от 1000 до 3000 
лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 10 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Длъжностно лице, 
което  не  изпълни  заповедта  на  директора  на  регионалната  здравна  инспекция  за 
създаване на лекарска консултативна комисия, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а  
при повторно нарушение - от 1500 до 4500 лв.

Нов текст:
Чл.225 (3) (нова) Длъжностно лице, което наруши принципите и редът за 

извършване  на  медицинска  експертиза  по  чл.103  се  наказва  с  глоба  от  500  до 
1500лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 4 500лв.

Действащ текст:
Чл.  230.  (1)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  98  от  2010  г.,  в  сила  от  01.01.2011  г.) 

Нарушенията по чл. 225 и 227 се установяват с актове, съставени от държавни здравни 
инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна 
инспекция,  а  наказателните постановления се  издават от директора на  регионалната 
здравна инспекция.

(2) Препис от наказателното постановление, издадено за нарушения по ал. 1, 
се  изпраща  на  висшестоящия  орган  по  експертиза  на  работоспособността,  на 
регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на 
временната  неработоспособност,  на  заинтересованите  от  експертизата  лица 
(освидетелстваните, осигурителите и Националния осигурителен институт) и на РЗОК.

Нов текст:
Чл.230 (1) Нарушенията по чл.111, чл.225 ал.1 и ал.2 и чл.227 се установяват 

с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, 
определени от директора на РЗИ, а наказателните постановления се издават от 
директора на РЗИ.

(2)  Нарушенията  по  чл.225,  ал.3  се  установяват  с  актове  от  държавни 
здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на НЕЛК, 
а наказателните постановления се издават от директора на НЕЛК.

Сегашната ал.2 се заличава, създава се нова ал.3:
(3) Препис от наказателното постановление по ал.1 и ал.2 се изпраща по 

реда на чл.58 от ЗАНН.



Допълнителни разпоредби
Действащ текст:
35. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) "Трайно намалена 

работоспособност"  е  състояние,  при  което  поради  хронично  травматично  или 
нетравматично увреждане (болест) лицето е с ограничена работоспособност във връзка 
с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.

§1, т.35 се заличава.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.  Навсякъде  в  закона  израза  „трайно  намалена  работоспособност”  се 
заличава.

§3.  Навсякъде  в  закона  израза  „медицинска  експертиза  на 
работоспособността” се заменя с „медицинска експертиза”.

§4. Навсякъде в закона абревиатурата „ДЕЛК” се заличава.
§5.  Разкритите и  неприключили  до 31.09.2012г.  производства  в  ТЕЛК и  

НЕЛК  се  завършват  по  реда  на  ЗЗдр.  /2011г.,  НМЕ/2011г.  и  
ПУОРОМЕРКМЕ/2011г., но не по-късно от 31.12.2012г.

 


