
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Сред ограничителните мерки, определени със заповеди на министъра на 
здравеопазването по повод извънредното положение, не е предвидено преустановяване 
дейността на лекарски консултативни комисии (ЛКК). Актуална за работещите на 
територията на област Шумен ЛКК може да получите на официалната интернет страница на 
РЗИ-Шумен в секция: „Медицинска експертиза“.

Във връзка със запитвания на бременни жени Ви информираме , че със Заповед № РД- 
01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с обявеното с Решение 
от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение по 
повод епидемичната обстановка и опасността от разпространение и зараза с COVID-19 в 
страната, бяха разпоредени редица мерки, включително и следният обхват на медицински 
дейности: преустановяване на плановите детски и женски консултации, профилактичните 
прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна 
дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията 
във всички лечебни заведения.

С цитираната заповед не е въведена забрана за функционирането на лечебните 
заведения извън обсега на споменатите медицински дейности, включително и по отношение 
на осъществяването на медицинска експертиза за временна неработоспособност, която е 
относително самостоятелна медицинска дейност и не е свързана с гореизброените, попадащи 
под забрана. Напомняме също, че извън прегледите и изследванията, включени в 
наблюдението на нормална бременност, които съставляват плановата женска консултация на 
здрави бременни жени (съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията) и са обект на ограничение предвид въведените противоепидемични 
мерки, няма забрана за извършването на други изследвания, свързани с бременността. Такива 
например са изследванията, които оценяват риска от раждане на дете с хромозомни и 
наследствени заболявания, ултразвукови изследвания, както и други медико-диагностични 
изследвания и прегледи при лекари специалисти, неподлежащи на отлагане във времето, по 
преценка на наблюдаващия бременността специалист.

Информираме Ви, че с § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., се предвижда експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за 
определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които 
срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон, да продължават 
действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. 
По този начин териториалните експертни лекарски комисиси (ТЕЛК) в страната ще имат 
възможност да създадат необходимата организация и да планират за освидетелстване и 
преосвидетелстване лицата (за които е наложително да бъде извършен преглед) в двумесечния 
период след отмяната на извънредното положение и така ще се избегне струпването на хора и 
разнасянето на заразата от COVID-I9.

Информираме Ви също, че съгласно действащото законодателство ТЕЛК могат да вземат 
решение само по документи, без преглед на лицата, в редица случаи, включително когато 
представената медицинска документация обективизира степента на увреждане и 
функционален дефицит на заболелия орган и/или система и не е необходимо за нуждите на 
експертизата извършването на клиничен преглед и/или назначаването на допълнителни 
изследвания и консултации.

Напомняме Ви за възможността да подавате заявлението-декларация за явяване на ТЕЛК 
освен на място в РКМЕ, също така и чрез лицензиран пощенски оператор за случаите, 
предвидени в чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на 
органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските 
експертизи.


