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БУЛСТАТ 160105708 

Работно време на 

лечебното 

заведение 

24 часа 

Здравна услуга Издаване на медицинска документация – медицинска бележка 

Правно 

основание 

Закон за здравето – чл. 27 

Национален рамков договор 

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 медицински документи (медицинска бележка), удостоверяващи 

необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини от лекар, 

специалист в лечебното заведение. 

Осъществяване на процедурата 

1. Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, 

свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, провеждане 

на диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други 

свързани със здравето обстоятелства се удостоверяваот лекар в лечебното 

заведение за специализирана медицинска помощ, спешен кабинет на лечебно 

заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния 

статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и 



поставената диагноза, отразени в медицинската документация: лист за преглед 

на пациент в консултативно-диагностичния блок/спешен кабинет на лечебното 

заведение за болнична помощ (Приложение № 2а към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 

49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят 

устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична 

помощ и домовете за медико-социални грижи). 

2. Необходимостга от отсъствие от училище но медицински причини се 

документира в отделен документ – „Медицинска бележка", която се попълва и 

подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на 

лекаря и/или лечебното заведение. 

3. В медицинската бележка задължително следва да се вписва номерът и 

датата на документа по т. 1 за осъществения преглед. Изписването на номера и 

датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код 

на заболяването/състоянието по Международната класификация на болестите X 

ревизия. 

4. Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена 

необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, не може да 

предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в документа по т.1. 

5. В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено 

болнично лечение, същата се удостоверява от лекар от лечебното заведение за 

болнична помощ, провело лечението или общопрактикуващия лекар на ученика 

въз основа на дадените в епикризата препоръки. В този случай медицинската 

бележка се издава при спазване на изискванията на т.2–4, като вместо номер и 

дата на документа по т. 1 се посочва номер и/или дата на издадената от 

лечебното заведение за болнична помощ епикриза. 

6. Лекарите, издали медицински бележки за удостоверяване на 

необходимост от отсъствие от училище по медицински причини, следва да 

предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на 

здравеопазването (РЗИ и ИАМН) информация за издадените медицински 

бележки и съответната, свързана с това медицинска документация. 

Образци на 

формуляри 

форма на медицинската бележка – т. нар. бл. МЗ 120. 

Начини на 

заявяване на 

услугата 

По преценка на лекар, специалист в лечебното заведение при хоспитализиран 

или преминал пациент, след заявена необходимост от родител или настойник 

на пациента. 

Информация за 

предоставяне на 

услугата по 

електоронен път 

Вид на услугата: първична 

Необходими 

документи 

Медицински изследвания и други медицински документи, свързани със 

заболяването на пациента. 

Срок на действие 

на документа        

Съобразно лечебно-терапевтичния план 

Такса или 

цените, 

основание за 

тяхното 

определяне и 

начините на 

плащане 

Не се изисква 

Органът, 

осъществяващ 

контрол върху 

Министерство на здравеопазването 

Изпълнителна агенция „Медицински наздор“ 

 



дейността на 

органа по 

предоставяне на 

услугата 

Срок за 

изпълнение 

В деня на, в който е осъществен прегледа на пациент в спешен кабинет или 

при дехоспитализация на пациент от лечебното заведение. 

Начини на 

предоставяне на 

резултата от 

услугата 

 В лекарския кабинет към лечебното заведение – лично или от 

упълномощено лице; 

 На регистратурата на лечебното заведение – лично или от упълномощено 

лице; 

 

  

 


