
КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕЯТА ОТ 3 

АВГУСТ 2018 г. В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА? 

 

Преди да коментирам очертаващата се картина от действието на последните 

изменения в Наредбата за медицинската експертиза, ми се струва подходящо да 

напомня и да уточня следните важни неща. 

1. Социалния статут „лице с трайно увреждане“ или „лице с увреждане“ имат 

лицата, на които е било определено 50% и повече процента трайно намалена 

работоспособност (т.н.р.)/вид и степен на увреждане.  

2. Съществуват три категории лица с увреждания: 

а) от 50% тр.н.р. до 70% тр.н.р. 

б) от 70% тр.н.р. до 90% тр.н.р. 

в) над 90% тр.н.р. 

3. За всяка отделна категория лица с увреждания има известна, макар и малка, 

диференциация в достъпа до, вида и размера на облекченията, които ползват 

представителите на съответната категория лица с увреждания. Затова, когато 

говоря за подобряване или повишаване на статута „лице с увреждане“ ще имам 

предвид само и единствено потенциалната възможност човекът да получи малко 

по-големи облекчения и подкрепа. И обратното, когато говоря за влошаване или 

снижаване на статута „лице с увреждане“, ще имам предвид редуциране по 

посока намаляване или отпадане на определени права и облекчения. Промяната 

в статута тук не включва разбирането за промяна в здравословното състояние на 

човека. 

4. Според Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно 

намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти: 

„III. Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания 

от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в 

отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и 

степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно 

намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се 

определя, като се взема най-високият процент по съответната 

отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите 

проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид 

при оценката (к.м.-Б.И.), но се изписват в мотивната част на експертното 

решение. 

IV. За лицата, при които най-високият процент по съответната отправна точка на 

най-тежкото увреждане е 80 % или над 80 % (и ако той не е 100 %) и които имат 

едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена 

отправна точка от над 50 процента, общата оценка на трайно намалената 

работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като за основа се вземе 



най-високият процент (80 или над 80) и към него се прибавят 20 процента от 

сбора на процентите на останалите увреждания“. 

Нормата в т. III на практика превръща медицинската експертиза в „кастрат“ и е 

всичко друго, но не и експертиза. 

 

***** 

На 26.12.2018 г. около 13:30 часа зададох следния въпрос: 

„Променен ли беше процентът трайно намалена работоспособност 

(тр.н.р.) след последното Ви явяване на ТЕЛК (има се предвид след 3 

август 2018 г.)? 

(а) да, беше намален от... на... 

(б) да, беше увеличен от... на... 

(в) не, остана непроменен 

(г) загубих статута “лице с увреждане” (ТЕЛК ми определи под 50% 

тр.н.р.)“ 

Въпросът беше разпространен в няколко групи във фейсбук, след което и 

споделен от не малко хора. Под публикацията, на няколко места, се развихри 

дискусия, в която участваха много хора. Общият брой на отговорилите – всеки 

по свой начин, до 13:30 на 27.12.2018 г., е 49 човека.  

Данните и разпределенията на отговорите са представени в таблица 1. по-долу. 

 

Таблица 1. 

Резултати от явяване на ТЕЛК след 3 август 2018 г. 

Показатели Брой 
случаи 

Относителен 
дял 

Повишени % тр.н.р. 
повишени % тр.н.р. и преминаване в по-висока категория 3  
повишени % тр.н.р. в рамките на същата категория 4  
Общо 7 14,3 
   

Намалени % тр.н.р. 
намалени % тр.н.р. и преминаване в по-ниска категория 14  
намалени % тр.н.р., но в рамките на същата категория 10  
Общо  24 47,0 
   

Загубен или не получен статут „лице с увреждане“ 
загубен статут „лице с увреждане“ 6 66,7 
не получен статут „лице с увреждане“ 3 33,3 
Общо  9 18,4 
   

Без промяна 
без промяна в % тр.н.р. 6 12,2 

Друго 
отнето право на чужда помощ 2 4,1 
промяна, без да е посочена, каква точно 1 2,0 
   

Всичко 49 100,0 

 



Поради незначителния брой отговори, данните не дават нито възможност, нито 

основание за каквито и да било генерализирани изводи и заключения. 

Съмнително е дори това, дали могат да се използват като основа за изграждане 

на някакви хипотези. Възможно е да се използват само и единствено за изказване 

на доста предпазливи предположения, които подлежат на обоснована проверка 

и верификация. 

Едно от най-важните (може би и единствено) достойнства на получената 

информация е факта, че това е първата публична, обобщена информация 

за влиянието на измененията в Наредбата за медицинската 

експертиза, в сила от 3 август 2018 г. върху статута „лице с увреждане“ при 

хората с инвалидност. 

 

*** 

Половината (50%) респонденти декларират, че след явяването им на ТЕЛК 

процента трайно намалена работоспособност е бил намален, като при 58,3% това 

е довело до изпадане в по-ниска категория. При 41,7% въпреки намаления 

процент, хората с инвалидност са запазили досегашния си статут (граф. 1).  

Почти всеки пети човек (18,4%), явил се на ТЕЛК след 1 август 2018 г. или не е 

получил статут на „лице с трайно увреждане“ (33,3%) при освидетелстване или е 

загубил този си статут (66,7%) при преосвидетелстване на инвалидността (граф. 

1).  

 

Графика 1. 
Разпределение на отговорилите лица с инвалидност според 

повишението/намалението на % тр.н.р. – промяна в статута им (в %) 
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инвалидност, така и на специалистите в областта на медицинската експертиза, 

за влошаване на ситуацията. Така тези опасения най-вероятно ще се окажат 

напълно оправдани. И ако това е така, въпроса вече не е „Дали?“, а какви са 

размерите на „бедствието“? 

Още по-стряскащ е факта, че двама от респондентите са декларирали в 

отговорите си, че им е отнето правото на чужда помощ. 

Заслужава да се отбележат няколко екстремни намаления в процентите 

тр.н.р.: 

- от 91% тр.н.р. на 30% тр.н.р. – намаление от 61%, 

- от 98% тр.н.р. на 50% тр.н.р. – намаление от 48%, 

- от 97% тр.н.р. на 50% тр.н.р. – намаление от 47%, 

- от 88% тр.н.р. на 44% тр.н.р. – намаление от 44%, 

- от 100% тр.н.р. на 70% тр.н.р. – намаление от 30%. 

Тук би било интересно да се проследи и анализира доколко в тези екстремни 

случаи водеща роля имат медицински или други, немедицински (например 

икономически или административно-организационни) критерии и фактори.  

Не съм лекар и не мога да коментирам медицинските аспекти на тези екстремни 

случаи, а и няма достатъчно медицинска информация за всеки конкретен 

случай, за да е възможно дори специалист да се произнесе по тях. Но според мен 

е много вероятно да става дума за административна и управленска патология. 

Всеки 8-и човек с инвалидност, който е дал отговор на въпроса ми, е декларирал, 

че е загубил статута си на „човек с увреждане“. Това също е стряскащ резултат.  

 

*** 

Почти 41% от всички отговорили са запазили сегашното си статукво на 

статута „лица с увреждания“, независимо дали процента тр.н.р. е бил променен 

или не. И все пак сред тях доминират лицата (50%) с намален процент тр.н.р. 

(граф. 2).  

 

Графика 2. 
Лица, без промяна в статута „лица с увреждания“ 
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51% от отговорилите ще претърпят загуби поради 

влошаване/понижаване на статута им (преминаване в по-ниска 

категория или загуба на статута), макар и да няма (най-вероятно) обективни 

медицински причини за това, т.е. такива подобрения в здравословното 

състояние, които да водят до оправданата необходимост от редуциране на права 

и облекчения.  

Докато четях изказванията на хората не останах с впечатление, че някой от тези 

51% е получил незаслужено оценката си от предишната медицинска експертиза, 

още повече, че от нея до момента на актуалната експертиза са изминали 1, 2 или 

3 години. Известно е, че факторът време (в случая остаряване), при хроничните 

заболявания най-често оказва негативно влияние или в най-добрия случай 

здравословното състояние се запазва приблизително на същото равнище, ако 

през това време не се появят някакви съпътстващи заболявания или други 

негативно действащи фактори.  

 

*** 

Не рядко в коментарите на хората с инвалидност се среща мнението: „масово 

намаляват процентите“. Макар подобно мнение да няма никаква информативна 

стойност и може да бъде доста подвеждащо, когато се среща често, трябва да му 

се обърне внимание. Вероятно става дума за субективен опит, изграден на база 

дочуто, видяно, разказано и последващо генерализиране на един или няколко 

случая, като всеобщо значим факт.  

 

*** 

Не трябва да се забравя, че тук става дума само и единствено за един въпрос, 

отговорите на който имаха за цел да разбулят донякъде мъглата около 

въздействието на новите промени в медицинската експертиза. Оказа се, че 

всички негативни очаквания се сбъдват поне за по-голямата част от 

отговорилите – 51% от всички дали отговор. И още нещо, което също не трябва 

да се забравя никога: зад всяка единица, зад всяко число се крие конкретен 

човек, конкретна съдба, изтъкана от много болка и страдание.  

Остава големия въпрос: доколко е оправдана извършената промяна? 

Засега не съм видял реални доказателства, подкрепящи необходимостта от 

въвеждането й, освен делюзиите на отделни политици, които – не бих се учудил 

– може и да започнат да убиват беззащитни хора. 

Крайно наложително е в края на януари или началото на февруари 2019 г. 

национално представителните организации на и за хора с инвалидност да 

изискат цялата налична информация от съответните институции (Министерство 

на здравеопазването и НЕЛК) за резултатите от измененията в Наредбата за 

медицинска експертиза, да анализират процесите и последиците, които 



породиха и пораждат тези изменения и съобразно резултатите да предприемат 

съответните действия.  

доц. д-р Божидар Ивков 


