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БУЛСТАТ 160105708 

Работно време на 

лечебното 

заведение 

24 часа 

Здравна услуга Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК 

Правно 

основание 

Наредба за медицинската експертиза – чл. 7 

Органа който 

предоставя 

услугата 

МБАЛ «Св. Св. Козма и Дамян» ООД 

Работно време на 

Звеното за 

административн

о обслужване 

 

от 07:30 до 16:30 часа, без прекъсване за обедна почивка 

Процедура по 

предоставяне 

Цел на процедурата 

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за издаване 

на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК към лечебното заведение. 

Осъществяване на процедурата 

Болничните листове се издават от лекуващите лекари и ЛКК. 

Клиничният преглед и становището за временната неработоспособност се 

отразяват в личната амбулаторна карта (ЛАК) на лицето. 

На осигурените лица, които работят при повече от един 

работодател/осигурител, се издава повече от един екземпляр на болничния лист 

за представяне пред всеки от тях. В графа "бележки" на болничния лист се 

изписва броят на работодателите или осигурителите, за които е издаден. 

Екземплярите на болничния лист, издадени от ЛКК при повече от един 

работодател/осигурител се извеждат под един и същ номер в книгата на 



решенията на ЛКК. 

Срок на изпълнение: 

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. 

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 могло 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.  

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, 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. 

Всички решения на ЛКК по експертизата на временната 

неработоспособност, както и издадените болнични листове задължително се 

вписват в ЛАК, историята на заболяването, и в епикризата. 

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. 

            Не се издава болничен лист за временна неработоспособност: 

1. на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с 

изключение на случаите по чл. 42, ал. 2 и 3 КСО; 

2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в 

този случай в служебната бележка, ако такава се поиска, се отбелязват датата и 

часът на явяването и на напускането на лечебното заведение; 

Болничен лист за целия период на болничното лечение се издава 

еднолично от лекуващия лекар. В случаите, когато след болничното лечение 

болният се нуждае и от домашно лечение, при изписването се издава един 

болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, 

включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно 

лечение. В историята на заболяването, в ЛАК и в епикризата се отразява 

издаденият болничен лист и се обосновава необходимостта от отпуск за 

домашно лечение. 

Болничен лист за дневен и домашен стационар се издава от ЛКК. 

Болничен лист за болнично лечение се издава задължително от деня на 

постъпването, независимо дали преди това осигуреният има издаден друг 



болничен лист.  

Образци на 

формуляри 

Болничният лист се издава по утвърден образец – Приложение № 3 към чл. 13, 

ал. 1 

Необходими 

документи 

Лична амбулаторна карта на пациента, заверена от ОПЛ. 

Срок на действие 

на документа        

Удостоверява състоянието, към момента на издаването му. Необходимо е да 

бъде представено на работодателя до два дни след издаването му. 

Такса или 

цените, 

основание за 

тяхното 

определяне и 

начините на 

плащане 

Не се изискват 

 

Органът, 

осъществяващ 

контрол върху 

дейността на 

органа по 

предоставяне на 

услугата 

Министерство на здравеопазването 

 

Срок за 

изпълнение 

В деня на установяване на временната неработоспособност. 

При проведен преглед – в деня на прегледа; 

При проведено стационарно лечение – в деня на дехоспитализацията на 

лицето; 

Електронен 

адрес за 

предложение във 

връзка с 

услугата 

kozmaidamian@abv.bg 

www.kozmadamian.com 

Начини на 

предоставяне на 

резултата от 

услугата 

 На регистратурата на лечебното заведение – лично или от упълномощено 

лице; 

 

 

  


