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Статут на инвалид
"Инвалид” е всяко лице, независимо от 
възрастта му, с физическо, сетивно или 
умствено увреждане, което затруднява 
социалното му интегриране и участие в 
обществения живот, възможностите му 
за общуване и обучение или трудовата 
му реализация (Закона за защита, 
рехабилитация и социална интеграция на 
инвалидите – ЗЗРСИИ).



Статут на инвалид
"Инвалид с трайно увреждане" е лице с 
установена степен на намалена работоспособност 
50 и над 50 %. 
Процентът на намалената работоспособност се 
съобразява със степента на установения дефицит -
Наредба за експертиза на работоспособността, 
ДВ. Бр. 61/ 2000 г.
Намалена работоспособност между 50 и 70,99 % 
съответства на III група по отменения Закон за 
пенсиите, от 71 до 90 % - на II група, а над 90 % -
на I.



Причини за увеличеното явяване 
пред ТЕЛК за освидетелстване и 

преосвидетелстване
По-големият процент на намалена 
трудоспособност дава по-големи доходи, 
привилегии и придобивки;
Увеличава се възрастното население в 
България;
не е малък делът и на бедното население
“Находчиви” лица с минимален процент 
загубена трудоспособност също се стремят 
към инвалидност и пр.



Инвалидите имат и някои 
привилегии:

безплатни карти за градския транспорт
по 2 билета за влак и автобус годишно
карта за балнеолечение
100 безплатни таксови единици и намален 

абонамент за БТК
20 минути безплатни разговори по "М-Тел“
данъчни облекчения /за недвижими имоти, 

битови отпадъци, превозни средства, по данък 
общ доход/
закупуване на лека кола от чужбина без мито



С решение на Конституционния съд от 
1997 г. пълният размер на инвалидната 
пенсия се получава дори и когато лицето 
продължава да работи
С промените в осигурителния кодекс от 
2000 г. пък се разреши получаването на 
социална пенсия за инвалидност с 
редовната пенсия за стаж и възраст 



Немалко мъже и жени над 50 години 
използват ваденето на документ за 
инвалидност и заради новите условия за 
пенсиониране



Процедура за явяване пред 
ТЕЛК

В чл.4, ал. 1 от Наредбата за експертиза 
на работоспособността са 
регламентирани ангажиментите на 
семейния лекар по подготовката и 
представянето на пациенти пред ТЕЛК



♦ При необходимост от първично 
освидетелстване на пациент от ТЕЛК 
- настъпила трайна загуба на 
работоспособност, лекуващият лекар 
подготвя необходимата медицинска 
документация за основното, 
придружаващите заболявания и 
насочва пациента с направление до 
Лекарска консултативна комисия 
(ЛКК)  за издаване на протокол и 
представяне пред ТЕЛК.



“Чл. 5, ал. 1, т. 7 – подготвя необходимата 
медицинска документация и вписва своето 
становище в Личната амбулаторна карта 
при насочване на болния към ЛКК по даден 
повод.”



Ангажименти на ЛКК
“Чл. 6, ал. 1, – ЛКК освидетелства лицата: т.7. за
подготовка на документи и насочване към ТЕЛК.
“Чл. 9, ал. 2 – Когато по преценка на ЛКК
направените изследвания не са достатъчни за
изясняване на характера и степента на
заболяването, болните се изпращат за
допълнителни амбулаторни или болнични
изследвания и наблюдения.” “Чл. 10, ал. 2 – ЛКК
насочва болния за освидетелстване от ТЕЛК с
“Медицински протокол на ЛКК”…



♦ При необходимост от първично 
освидетелстване на пациент от ТЕЛК -
настъпила трайна загуба на 
работоспособност, лекуващият лекар 
подготвя необходимата медицинска 
документация за основното, 
придружаващите заболявания и насочва 
пациента с направление до Лекарска 
консултативна комисия (ЛКК)  за издаване 
на протокол и представяне пред ТЕЛК:



Молбата до ТЕЛК за освидетелстване / 
преосвидетелстване, заедно с протокола и 
другите образци се подава в Картотеката за 
медицински експертни досиета (КМЕД). 
Съгласно НРД 2003:
Чл. 153. (1) Пациентът представя в 
“Картотека за медицински експертни 
досиета” (КМЕД) медицинския протокол, 
придружен от молба и съответната 
медицинска документация.



(2) Когато се прецени, че представеният протокол
не е достатъчно изчерпателен (като изследвания и
консултации), КМЕД е в правото си да го върне на
съответната ЛКК за допълнителни такива.
(3) Лекарската консултативна комисия назначава
допълнителните изследвания или консултации по
определения ред.

Експертите в КМЕД изпращат документацията на
лицата в съответната ТЕЛК в тридневен срок от
получаването им.



Ангажименти на ТЕЛК
ТЕЛК освидетелстват и 
преосвидетелстват лицата в 40-дневен 
срок от датата на постъпване на 
документите/чл. 11 ал. 2 
Лекарите от ТЕЛК извършват клиничен 
преглед и при необходимост назначават 
допълнителни изследвания, които се 
извършват в посочени от тях лечебни 
заведения за сметка на държавния или на 
общинския бюджет. 



Когато лицата с придобита степен на намалена 
работоспособност се явяват за
преосвидетелстване пред ТЕЛК –се налага да 
представят актуална медицинска документация. В 
този случай действат разпоредбите на чл. 4 ал. 1 от 
Наредбата за експертиза на работоспособността 
към ПМС № 133 от 17.07.2000г.:
“Допълнителните консултации и изследвания, 
включително и при болнични условия, по искане 
на ТЕЛК и НЕЛК се осигуряват от държавния или 
от общинския бюджет”



Условия за правилното 
осъществяване на дейността 

на ТЕЛК
Издаването на Заповед за регулиране на 
процеса на изследвания и консулти е от 
компетенциите на изпълнителните 
директори на МБАЛ, в които има разкрити 
ТЕЛК. Съгласно чл. 42 ал. 1 от Наредбата за 
експертиза на работоспособността, те носят 
цялата отговорност за правилната 
организация, качеството и контрола на 
експертизата на работоспособността



Същност на проблема от 
гледна точка на ОПЛ

Неуредените правила в МБАЛ за  
представяне на лицата пред ТЕЛК към тях за 
преосвидетелстване и в някои случаи  за 
освидетелстване, влошават отношенията 
ОПЛ – пациент.
Това води до подтикване към нарушаване от 
тях на изискванията на Наредбата за 
експертиза на работоспособността, Наредбата 
за достъпа ЗЗОЛ до извънболнична и 
болнична помощ, Националния рамков 
договор и създава опасност от санкции.



Допълнителните консултации и 
изследвания, включително и при 
болнични условия, по искане на ТЕЛК и 
НЕЛК, се осигуряват от държавния или 
от общинския бюджет. 
На практика това не става точно така.



Съгласно указание на МЗ, 
НОИ и НЗОК

“Консултациите и изследванията, включително и при 
болнични условия, по искане на ТЕЛК и 
Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) се 
осигуряват от републиканския и от общинските 
бюджети. Във връзка с тази разпоредба след 
разкриването на процедурата за освидетелстване и 
преосвидетелстване ТЕЛК и НЕЛК следва да насочват
лицата за необходимите им консултации и 
изследвания към съответните лечебни заведения с 
медицинско направление – Бл.МЗ № 119/98 г., което 
се прилага към поканата за явяването в ТЕЛК и НЕЛК. 
Личните лекари нямат задължения да осигуряват 
изследванията и консултациите по искане на ТЕЛК и 
НЕЛК”.



Нарушава се Чл.9.(1) от наредбата за достъпа на 
ЗЗОЛ до извънболнична и болнична помощ ДВ 
бр. 28 от 19 март 2002 г.:
Избраният от здравноосигуреното лице 
лекар/стоматолог, определя необходимостта от 
специализирана извънболнична помощ, след 
задължителен клиничен преглед като издава 
медицинско направление за консултация или за 
провеждане на съвместно лечение. 
Нарушава се и чл.126 от НРД 2003, който има 
подобно съдържание.



“Хватки” за обработване на 
потърпевшите пациенти:

Разнообразни са “хватките”, чрез които се обработват 
потърпевшите пациенти: 
казва им се, че графикът до датата на явяване пред 

ТЕЛК е запълнен и следва да осъществят 
консултацията си с направление по здравна каса
казва им се, че консултацията изисква 

високоспециализирано изследване – скенер и следва 
да вземат от общопрактикуващия си лекар 
направление за специалист, а впоследствие се оказва, 
че трябва да купят и контраст от конкретно място
казва им се, че трябва да заплатят изследванията



Още “хватки” 
прави им се само една от изискваните от 
ТЕЛК Ro-графии и биват връщани при ОПЛ 
за останалите
с позоваване на недобросъвестно 
попълнената бланка на ТЕЛК, в която често 
не е указано къде да бъдат извършени 
изследванията и консултациите, пациентите 
биват връщат към семейния лекар или им се 
предлага услуга срещу заплащане



директно ги връщат без обяснения, но с напътствие, 
че семейният лекар трябва да организира всичко, а в 
някои случаи с написани на обикновени листчета 
указания за специалности или необходимо 
изследване

рядко, когато има издадена заповед от 
изпълнителния директор на МБАЛ и консултанта 
няма сключен договор с РЗОК, пациентите биват 
връщани до семейния лекар, а не до ТЕЛК, за “зелен 
талон” – бл. МЗ № 119



Семейните лекари, с оглед съхраняване 
на добрите си отношения с пациентите 
и от хуманни съображения, се 
принуждават да вписват медицински 
проблем в направленията за 
консултация и да ползват от 
регулативните си стандарти, 
предназначени за други случаи



В други случаи семейните лекари, 
водени от съображения за дефицит в 
регулативните си стандарти  и спазване 
на закона, връщат пациента обратно към 
ТЕЛК или съответната болница с 
подробни разяснения или писмени 
бележки, но с цената на напрежение и 
влошаване на отношенията с пациентите.



Възможности за правилен 
изход от проблема

1. Своевременно организиране по 
инициатива на РЦЗ на общ колегиум, 
съгласно чл.42 ал.1 т. 6 от Наредбата за 
експертиза на работоспособността с 
разглеждане на обсъжданите проблеми.



Възможности за правилен 
изход от проблема

2. Издаване на конкретни и ясни заповеди 
за организиране на процеса на 
изследвания и консулти от Директорите 
на МБАЛ за правилната организация, 
качеството и контрола на експертизата 
на работоспособността, които да имат и 
широко оповестяване – сред болничните 
лекари, изпълнителите на СИМП, ПИМП 
и в медиите.



Възможности за правилен 
изход от проблема

3. Точни указания за всеки конкретен 
случай в бланките на ТЕЛК, придружени 
с четливо попълнена Бл. МЗ № 119 с 
указани болници и кабинети, заедно с 
бланки за изследванията.



4.Спазване на изискване консултациите 
и изследванията по искане на ТЕЛК и 
НЕЛК да се извършват само на 
определени места, и от определени за 
целта лица. 

Възможности за правилен 
изход от проблема



5. Изготвяне на предложение от РЦЗ към 
Министерството на здравеопазването за 
своевременно въвеждане в МБАЛ на 
допълнителна форма за регистриране на 
извършената дейност по подготовката за 
преосвидетелстване на лицата с трайно 
намалена работоспособност и за заплащане по 
нея.

Възможности за правилен 
изход от проблема



Перспективи за дейността на 
ТЕЛК

В момента се подготвя промяна в 
Наредбата за експертиза по 
работоспособността. С нея ще се 
постанови, че процентът намалена 
работоспособност ще се определя само 
на база на един тежък здравен проблем. 



Перспективи за дейността на 
ТЕЛК

Съгласно предстоящия Закон за здравето, 
чл.101 ал. 4 степента на трайно намалена 
работоспособност на лица, навършили 65-
годишна възраст, се определя пожизнено. 
Преосвидетелстване на тези лица може да се 
извърши по тяхно искане или по искане на 
контролните органи на медицинската 
експертиза. 



Перспективи за дейността на 
ТЕЛК

Ал. 5 Принципите и критериите на 
медицинската експертиза, както и редът 
за установяване степента на намалена 
работоспособност и за потвърждаване на 
професионална болест, се определят с 
наредби на Министерския съвет.



Перспективи за дейността на 
ТЕЛК

Никъде не се споменава, но се 
предполага, че ТЕЛК-овете в страната в 
обозримо бъдеще ще бъдат оборудвани с 
компютри и съответен софтуер.

•



Перспективи за дейността на 
ТЕЛК

Тези комисии трябва да се превърнат в 
мултидисциплинарни експертни звена - т. е. в 
състава им освен лекари, извършващи 
клиничен преглед, задължително да 
присъстват различни специалисти - социални 
работници, експерти по труда, психолози, 
педагози и др. Експертен екип трябва да 
оценява трудоспособността на всеки 
индивидуално.



Благодаря за вниманието!
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