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Предложение за допълнение и изменение на Правилника за устройството и 

организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на 
регионалните картотеки на медицинските експертизи  

 
Текстовете, които предлагаме да се допълнят са на жълт фон, а текстовете, които 

предлагаме да отпаднат са с червен шрифт.  
На зелен фон са предложените от МЗ промени, с които сме съгласни. 

 
Чл. 23. (1) При извършване на експертизата на временната неработоспособност 
лекуващият лекар (лекар по дентална медицина): 
1. прави преценка на здравословното състояние на болния и на неговата 
работоспособност въз основа на клиничен преглед, резултатите от направените 
изследвания, заключенията на консултантите, характера на работата и условията на 
труд на болния; 
2. вписва в Амбулаторният лист  личната амбулаторна карта (ЛАК) на болния и/или в 
амбулаторния лист при всеки преглед: 
а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) данните от анамнезата, обективния статус, направените 
изследвания, предписаното лечение и диагнозата, както и процента на трайно 
намалената работоспособност/вид и степен на увреждане в случаите на определена 
такава с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; епикризите от болничното лечение и 
талоните с изследванията и консултативните мнения на специалистите се прилагат 
към Амбулаторният лист в ЛАК; 
б) своята преценка за работоспособността на болния ("работоспособен" или 
"неработоспособен"); 
в) номера и серията на болничния лист, началото и продължителността на временната 
неработоспособност; 
г) подписва се под посочените данни и поставя личния си печат; 
3. описва болничния лист в контролния лист към ЛАК по следните реквизити: номер, 
начало и продължителност на временната неработоспособност, органа, който го е 
издал (лекуващ лекар или лекар по дентална медицина, ЛКК, по решение на ТЕЛК), и 
диагноза; 
4. изпраща служебно болничния лист на работодателя, при условие че болният заяви 
писмено, че липсва възможност болничният лист да бъде предоставен на 
работодателя, най-късно два работни дни от началото на разрешения отпуск; 
5. трудоустроява работника с болничен лист, когато здравословното му състояние 
налага леки облекчения в трудовия му процес, но за не повече от един месец; 
6. е длъжен да предостави медицинска документация по искане от ЛКК; 
7. насочва болния към ЛКК, когато: 
а) осигуреният е ползвал непрекъснат отпуск за временна неработоспособност за едно 
или повече заболявания до 14 календарни дни, разрешени еднолично от лекуващия 
лекар (лекар по дентална медицина); 
б) осигуреният е ползвал 40 дни отпуск за временна неработоспособност в една 
календарна година с прекъсване, разрешен еднолично, от един или повече лекари; в 
40-дневния отпуск не се включват дните за временна неработоспособност поради 
бременност, раждане, осиновяване, лечение и изследване в чужбина, болнично 
лечение, бацилоносителство и карантина; 
в) състоянието налага продължителен отпуск по болест; 
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г) здравословното състояние на болния налага трудоустрояване за повече от един 
месец; 
д) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) осигуреният се нуждае от извършване на преценка по чл. 
3, ал. 6; 
8. подготвя необходимата медицинска документация и вписва своето становище в 
Амбулаторният лист  ЛАК при насочване на болния към ЛКК по даден повод; 
9. попълва реквизитите на формуляр Е 116 по искане на болния и на формуляр Е 213 по 
искане на НОИ и подготвя медицинската документация на лицето за извършване на 
експертизата на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Личният лекар (лекар по дентална медицина), а за 
лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), 
насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец съгласно приложение 
№ 4 8, когато приеме, че е налице: 
1. трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е 
предшествана от временна неработоспособност; 
2. вид и степен на увреждане. 
3.промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, 
противопоказните условия на труд или причинната връзка;    
4. необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено 
състояние; 
5. необходимост от преосвидетелстване по повод социални придобивки и други 
поводи, предвидени в нормативни актове.“ 
„(3) При издаване на медицинско направление по ал. 2 данните съгласно 
приложение № 8 се въвеждат от личният лекар (лекар по дентална медицина), а 
за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална 
медицина) в ИБД. Регистрираното в ИБД медицинското направление се отпечатва, 
подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.“ 
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) В случаите, при които за конкретно заболяване са 
извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, 
предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската 
документация на лицето, към направлението по ал. 2 личният лекар (лекар по 
дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар 
по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага 
повторното им назначение и извършване. 
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Лекуващият лекар насочва неосигурените 
лица и лицата с прекъснати здравни осигурителни права към ТЕЛК по реда на ал. 2. 
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Болничен лист не се издава и не се прави 
насочване към ЛКК и ТЕЛК, ако болният не представи ЛАК и документ за самоличност, 
включително при стационарни условия. 
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Личната амбулаторна карта се закупува и 
съхранява от лицето, заверява се от личния лекар, който вписва номер по ред и дата на 
издаването и регистрационния номер на лечебното заведение, поставя подписа си и 
личния си печат. При промяна на личния лекар ЛАК се презаверява от новоизбрания 
лекар. 
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) При изгубена или унищожена ЛАК личният 
лекар заверява новата, като посочва причината и поредността на картата. При 
изчерпване на картата личният лекар вписва в новата "продължение". 
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(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Лицата имат право да притежават само по 
една ЛАК. Здравните книжки, издадени на лица, обслужвани от лечебни заведения към 
ведомствата по чл. 5, заместват ЛАК. Амбулаторният лист не замества ЛАК и се ползва 
само като помощен документ при осъществяване на контролна дейност. 
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) На неосигурени лица по Кодекса за 
социално осигуряване (КСО) при временна неработоспособност лекуващият лекар 
издава медицинско удостоверение за период до 14 дни, след което при необходимост 
насочва лицето към ЛКК при спазване изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и при 
необходимост от извършване на преценка по чл. 3, ал. 6. 
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Решенията на лекуващите лекари и ЛКК се 
обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето. 
 
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Отказът на личния лекар и ЛКК за насочване към 
ТЕЛК по реда на чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 се отразява в Амбулаторният лист  ЛАК. 
(2) Отказът на личния лекар се обжалва по реда на чл. 112 от Закона за здравето. 
 
Чл. 30. Когато болният заяви, че не е в състояние да представи болничния лист на 
работодателя в срок два дни от издаването му, ЛКК процедира по реда на чл. 23, ал. 1, т. 
4.  
 
Мотиви :   
 - В сайта на НОИ всеки лекар може да направи справка в реално време за вече 
издадените болнични листове на болния, датите на издаването и 
продължителността им. При наличието на тази възможност писането на ръка в ЛАК 
е архаизъм, който не носи никому някаква информация в повече. Много често 
пациентите губят или укриват ЛАК и се явяват при различни лекари с различни ЛАК. 
Другият лекар няма как да знае , че представения ЛАК е стар и доверявайки се на 
пациента издават болничен лист. Номерацията на ЛАК не е уникална и има много ЛАК 
с еднакви номера, тъй като са издаване от различни семейни лекари. Това прави ЛАК 
твърде ненадежден документ за контрол върху издаването и ползваните до момента 
болнични листове. За разлика от ЛАК в сайта на НОИ има вече натрупана достатъчно 
информация подлежаща на електронна обработка с много по високо ниво на 
достоверност. Тя не може да бъде укривана или подменяна от недобросъвестни 
пациенти, както се случва с ЛАК. Информацията от сайта на НОИ е достъпна за всеки 
лекар издаващ болнични листове. 
 
  -  Адресите на работодателите, често не съвпадат с реалния адрес, на който се 
намира работодателя или са в индустриални зони от много фирми на обща площ от 
десетки километри водещи се на един и същи адрес. Издирването на действителния 
адрес, на който може да бъде намерен работодателят и изпращането на ценна книга, 
каквато е болничния лист изисква време и средства  непропорционални на полученото 
заплащане за издаването на болничния лист. 
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Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за медицинска  

експертиза 
 

Текстовете, които предлагаме да се допълнят са на жълт фон, а текстовете, които 
предлагаме да отпаднат са с червен шрифт.  

       
Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална 
медицина и ЛКК. Лекуващият лекар/лекари по дентална медицина преценил 
необходимостта от издаване на болничен лист, издава болничният лист. Не се допуска 
един лекар да препоръчва на друг лекар да издаде болничен лист. Лекарите по 
дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната 
специалност. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават 
болнични листове за домашно лечение до 3 календарни дни. Клиничният преглед и 
становището за временната неработоспособност се отразяват в личната амбулаторна 
карта (ЛАК) на лицето.
Мотиви :  
 - Лекуващият лекар/лекар по дентална медицина единствен носи отговорност за 
болния и след като е преценил, че болния е нетрудоспособет самият той трябва да 
издаде болничния лист, защото преценката е негова. Не е допустимо лекуващият 
лекар/лекар по дентална медицина да прехвърля тази отговорност върху други 
лекари/лекар по дентална медицина.  
 - В сайта на НОИ всеки лекар може да направи справка в реално време за вече 
издадените болнични листове на болния, датите на издаването и 
продължителността им. При наличието на тази възможност писането на ръка в ЛАК 
е архаизъм, който не носи никому някаква информация в повече. 
(2) Болнични листове могат да се издават и от лечебни заведения, които обслужват 
лицето по месторабота. 
 
Чл. 9. (1) Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната 
неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на 
започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска 
само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който 
лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на 
работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, 
започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е 
неработен за лицето. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е 
продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва 
задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия 
болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.
(2) Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми 
работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му.
(3) В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на 
неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният 
задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където 
работи осигуреният. Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за 
времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до 
работодателя/осигурителя. 
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Мотиви : Адресите на работодателите, често не съвпадат с реалния адрес, на който се 
намира работодателя или са в индустриални зони от много фирми на обща площ от 
десетки километри водещи се на един и същи адрес. Издирването на действителния 
адрес, на който може да бъде намерен работодателят и изпращането на ценна книга, 
каквато е болничния лист изисква време и средства  непропорционални на полученото 
заплащане за издаването на болничния лист. 
 
(4) Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава. 
Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени 
хронични заболявания, когато при прегледа обективната находка, отразяваща 
естеството и стадия на даденото заболяване, доказва, че лицето е боледувало и е било в 
състояние на временна неработоспособност, но прегледът не е могъл да бъде 
извършен. В тези случаи причините за неизвършения предварително преглед 
задължително подробно се мотивират в ЛАК и се отбелязват в графа "бележки" на 
болничния лист. За лица, които поради заболяването си не носят отговорност за 
действията си, този срок е 10 дни. При издаване на болничния лист денят на прегледа 
се включва в посочените два, съответно 10 дни. 
 
Мотиви : В Република България, болният може да ползва медицинска помощ 24 часа в 
денонощието, от своят сеем лекар или дежурен кабинет имащ договор с него, от 
Спешна медицинска помощ и от всеки лекар под формата на частен преглед. Няма 
вариант, в който болният нуждаещ се от лекарски преглед, да няма кой лекар да го 
прегледа. Всеки лекар прегледал болния и преценил необходимостта от издаване на 
болничен лист е задължен да го издаде. Единственият случай, в който болният може да 
не е прегледан, е ако болният не потърси лекар да го прегледа, но тук става въпрос за 
нехайство на болният и той носи отговорност за нехайството си. 
 
(5) Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била 
своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде 
за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното 
заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно 
неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за 
едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална 
медицина, до 6 месеца - от ЛКК, а за повече от 6 месеца - след решение на ТЕЛК. Целият 
отпуск за минало време се включва в един болничен лист. 
 
Мотиви : Всеки лекар прегледал болния и преценил необходимостта от издаване на 
болничен лист е задължен своевременно да го издаде. Болничните листове се издават 
електронно. Всеки лекар разполага с лаптоп и може да издава болнични листове от 
всяко място, като дори и в момента да няма интернет връзка, в срок до седем дни 
лекарят може да изпрати болничния до сайта на НОИ. Не съществува случай, в който 
да се налага, но да не може да се издаде болничен лист. Тази ал.(5) създава възможност 
за злоупотреби и трябва да бъде премахната.
 
Чл. 10. (1) Всички решения на ЛКК и ТЕЛК по експертизата на временната 
неработоспособност, както и издадените болнични листове задължително се вписват в  
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ЛАК, а за лекуващите се в лечебно заведение за болнична помощ - и в историята на 
заболяването, и в епикризата. 
 
Мотиви : В сайта на НОИ всеки лекар може да направи справка в реално време за вече 
издадените болнични лостове на болния, датите на издаването и 
продължителността им. При наличието на тази възможност писането на ръка в ЛАК 
е архаизъм, който не носи никому някаква информация в повече. 
 
(2) Решенията и мненията на ЛКК се вписват под номер в книгата за решенията на ЛКК 
и се подписват от председателя и членовете на комисията. Всяка ЛКК води отделна 
книга за решенията си.
 
Чл. 11. (1) Болничен лист НЕ се издава и при следните случаи: 
1. умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение; 
2. нарушаване на режима, определен от здравните органи; 
3. временна неработоспособност поради употреба на алкохол, приемане на силно 
упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под 
въздействието на такива средства; 
4. временна неработоспособност поради хулигански и други противообществени 
прояви, установени по съответния ред; 
5. временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, 
установена по съответния ред; 
6. неявяване своевременно без уважителни причини на контролен преглед.
(2) Работоспособни осигурени, страдащи от хроничен алкохолизъм и наркомании, 
приети за лечение в лечебни заведения, имат нямат право на болничен лист, издаден 
по общия ред, за цялото време на престоя им.
(3) На неработоспособните хронични алкохолици НЕ се издават болнични листове по 
реда и правилата за общо заболяване.
(4) За всички случаи, посочени в ал. 1, т. 1 - 5, лекуващият лекар задължително вписва в 
болничния лист: "За анкета" лицата ползват друг вид отпуск, ако смятат, че не могат да 
отидат на работа
(5) При нарушаване на режима, определен в болничният лист от здравните органи  или 
при неявяване своевременно без уважителни причини на контролен преглед, 
издаденият болничен лист се анулира от НОИ, обезщетение не се изплаща, отсъствието 
се явява самоотлъчка с произтичащите от това последствия за болния според Кодекса 
на труда и на болния се налага санкцията  от НОИ по Чл. 229. (1) от Закона за здравето. 
(6) Контролът по спазването на режима се осъществява от НОИ - планово или по сигнал 
на заинтересуваните лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, 
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на 
медицинската експертиза на работоспособността). 
(7) В случаите по ал.(5) лекарят издал болничният лист не носи отговорност и не 
търпи санкция за нарушенията извършени от болния. 
 
Мотиви : Всички изброени в чл. 11 случаи са злоумишлени действия от недобросъвестни 
лица и с цел прекратяване на злоупотребите нанасяни от тях е недопустимо да се 
заплаща с обществен финансов ресурс тези злоупотреби. 
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Чл. 15. (1) В зависимост от състоянието на болния в болничния лист се определя един 
от посочените режими: 
1. болничен; 
2. санаторно-курортен; 
3. домашен: 
а) на легло - постоянно или за определени часове на деня; 
б) стаен; 
в) амбулаторен; 
4. свободен: 
а) само в района на населеното място, където болният прекарва отпуска по болест; 
б) с право да отиде в друго населено място в границите на Република България.
(2) При определяне на домашен режим лекуващият лекар/лекарят по дентална 
медицина или ЛКК, издаващи болничния лист, са длъжни да се информират от болния 
за възможностите му да проведе лечението си в друго населено място при по-добри 
грижи без опасност за влошаване на състоянието му от пътуването. Когато се разреши 
ползването на домашния отпуск в друго населено място, това обстоятелство се вписва 
в болничния лист.
(3) Когато болничният лист, с който е определен домашният режим, е издаден, а 
нуждата и възможностите за гледане на болния в друго населено място се установяват 
след неговото издаване, промените в режима по условията на ал. 2 се извършват преди 
заминаването на болния в другото населено място, като издаденият болничен лист и 
данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално 
осигуряване се анулират, след което се издава нов болничен лист.
 
 
Мотиви : Алинеи 2 и 3 представляват начин да се нарушава спазването на режима и 
крият висок риск от злоупотреби.  
 
Чл. 16. (1) Всички лабораторни изследвания и лечебни процедури (физиотерапия, 
рентгенова терапия и др.) на работоспособни осигурени лица се извършват в 
извънработно време или в работно време с разрешението на работодателя, без да се 
издава болничен лист.
(2) В случаите по ал. 1 лекарят/лекарят по дентална медицина, който прави 
изследването или консултацията, издава служебна бележка на осигурения, в която 
отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването.
(3) Болничен лист може да бъде издаден само в случаите, когато времето, необходимо 
за отиване и връщане до и от лечебното заведение и за провеждане на изследванията и 
процедурите, ангажира цялото работно време на осигуреното лице по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3 болничният лист се издава от лекаря/лекаря по дентална 
медицина, изпратил болния за съответното изследване и лечебни процедури.
 
Мотиви : Работоспособните лица не могат да ползват болничен лист за заболяване, 
защото или не са болни или са болни от заболяване, което не нарушава  
работоспособността им. Всеки нуждаещ се от изследване и лечебни процедури 
(физиотерапия, рентгенова терапия и др.) може да организира времето си така, че да 
извърши процедурите във възможно най-къс срок или за сметка на друг отпуск.  
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Чл. 19. (1) Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността 
му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият 
лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, 
той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в 
електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се 
анулират, след което се издава нов болничен лист.
(2) Нарушаването на режима, определен в издаден болничен лист, не се приема като 
самостоятелно основание за прекратяване на отпуска за временна неработоспособност 
с всички произтичащи от това последствия изброени в ал. 5, 6 и 7 на чл. 11 от 
настоящата наредба.
(3) Споровете между осигурения, лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина 
и други заинтересувани лица и органи се разрешават по реда на чл. 112 и 113 от Закона 
за здравето. 
 
 Мотиви : Нарушаването на режима е злоумишлени действия от недобросъвестни лица 
и с цел прекратяване на злоупотребите нанасяни от тях е недопустимо да се заплаща с 
обществен финансов ресурс тези злоупотреби. 
 
Чл. 20. Лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК са длъжни: 
1. да уведомяват осигурените за деня, в който трябва да се явят на преглед; 
2. да дават указания на осигурените за реда, начина и сроковете за обжалване на 
техните решения; 
3. да осведомяват  в рамките на своята компетентност, осигурените по всички въпроси, 
възникнали във връзка с уреждане на временната или трайната им 
неработоспособност. 
 
Мотиви : Мотиви :  Лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК не 
могат да бъдат наясно по всички въпроси възникващи във връзка с уреждането на 
временната или трайната нетрудоспособност, защото част от тях са извън тяхната 
компетентност. Всеки може да се произнася само в рамките на своята 
компетентност.  
 
Чл. 24. (1) Болничен лист на осигурен, изпратен за консултация или изследване, се 
издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина или от ЛКК, които са 
констатирали състояние на временна неработоспособност, които са го изпратили. 
Консултантът издава болничен лист в случаите, когато прецени, че лицето е временно 
нетрудоспособно. поеме лечението, като приеме болния в лечебно заведение за 
болнична помощ или му осигури системно домашно-амбулаторно наблюдение и 
лечение. Еднократното даване на рецепта или еднократната консултация не се считат 
за поемане на лечение.
(2) Лекарят консултант дава мнение относно характера и стадия на заболяването, 
лечението и работоспособността на болния. Консултантите не определят 
продължителността на неработоспособността. Тя се определя от лекуващия 
лекар/лекаря по дентална медицина или ЛКК, които издават болничния лист.
(3) Когато осигуреният не е бил изпратен за консултация от лекуващия лекар/лекаря 
по дентална медицина или от ЛКК, но представи консултативно мнение от друго  
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лечебно заведение, болничния лист се издава от лечебното заведение, което е 
консултирало болния и е констатирало състояние на временна неработоспособност,  
въпросът за работоспособността при несъгласие с мнението на консултанта и отказ да 
се издаде болничен лист се решава по реда на чл. 112 ЗЗ. В този случай лечебните 
заведения, извършили консултацията, са длъжни да издадат официален документ, в 
който да отразят обективната находка, параклиничните изследвания, лечението и да 
издадат болничен лист на лицето, ако са преценили, че това е необходимо мотивирано 
мнение за работоспособността на осигурения.
 
Мотиви :  
- Лекарят/лекарят по дентална медицина, който провежда консултацията и дава 
мнение за лечението и състоянието на трудоспособност, носи отговорност за болния и 
след като е преценил, че болния е нетрудоспособен, самият той трябва да издаде 
болничния лист, защото преценката е негова. Не е допустимо лекуващият лекар/лекар 
по дентална медицина да прехвърля тази отговорност за лечението и режима на 
лечение върху други лекари/лекар по дентална медицина.  
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