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І. Правила за работата на застрахователната експертна комисия на „Групама
Застраховане“ ЕАД
1. Застрахователната експертна комисия (ЗЕК) на „Групама Застраховане“ ЕАД е
постоянно действаща комисия към Централно управление. Същата се назначава със
заповед на Изпълнителния директор.
2. В състава на ЗЕК задължително се включва вещо лице – лекар, наричано по-нататък
лекар-съветник. При разглеждане на щети по застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите в състава на ЗЕК задължително се включва юрисконсулт.
3. ЗЕК провежда заседанията си два пъти месечно ако има постъпили документи за
разглеждане, а при необходимост се провеждат и извънредни заседания .
4. ЗЕК разглежда и решава преписки по щети по следните застраховки:
4.1. „Злополука”, лицензирана по т. 1, буква А на Раздел II от приложение 1 от КЗ, както и
рискове от застраховка „Заболяване“ по т. 2, буква А, предлагани като допълнителни
рискове свързани с чл. 30 от КЗ, по които организацията на дейността е възложена
на отдел „Оценка на риска и презастраховане“ – по всички щети по рисковете
„Смърт“ и „Трайна загуба на работоспособност“;
4.2. „Помощ при пътуване”, лицензирана по т. 18, буква А на раздел II от приложение 1 от
КЗ, по която организацията на дейността е възложена на отдел „Оценка на риска и
презастраховане“ – по всички щети по рисковете „Смърт“ и „Трайна загуба на
работоспособност“;
4.3. „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, лицензирана по т. 10, буква А на
раздел II от приложение 1 от КЗ, по която организацията на дейността е възложена
на отдел „Ликвидация на щети“ – при определяне обезщетенията за нанесени
неимуществени и имуществени вреди свързани с неимуществените увреждания,
предявени по доброволен или съдебен ред.
4.4. По всички други лицензирани застраховки и рискове, неупоменати в т. 4.1 - 4.3 –
съгласно Ред за подписване на документи на „Групама Застраховане“ЕАД, както и
по предложение на ръководител на отдел /Директор Дирекция.
5. Организацията и провеждането на заседанията на Комисията се осъществява от отдела
към дирекцията на който е възложена организацията на дейността по ликвидация на
щети по съответния вид застраховка, в съответствие настоящото Ръководство и:
5.1. Вътрешни правила и процедури за изпълняване на ликвидационна услуга за
застраховка „Злополука”;
5.2. Вътрешни правила и процедури за изпълняване на ликвидационна услуга за
застраховка „Помощ при пътуване”;
5.3. Правила за уреждане на претенции по застраховка “Гражданска отговорност” на
автомобилистите.
5.4. Правила за уреждане на претенции по съответния вид застраховка, неупомената в т.
5.1. – 5.3.
6. Дейността на ЗЕК се документира, като за всяка разгледана преписка по щета се изготвя
протокол. Протоколът трябва да съдържа най-малко следното:
6.1. Данните на преписката по щета, в т.ч. описание на събитието и представените
документи;
6.2. Решението на ЗЕК. В случай, че ЗЕК реши, че има основание за изплащане на
застрахователно обезщетение, се вписва размера или предложението на
определеното обезщетение;
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6.3. Мотивите на ЗЕК за вземане на решението;
6.4. Подписите на всички присъствали членове на ЗЕК.
6.5. По решение на ЗЕК, могат да бъдат привлечени и други вещи лица, съобразно
характера на увреждането на Застрахования/Увредения
7. Решението на ЗЕК се съгласува с Изпълнителния директор в съответствие с Ред за
подписване на документи на „Групама Застраховане“ЕАД.
8. Въз основа на решението на ЗЕК, служителят от съответния отдел, от който се внася за
разглеждане преписката по щета, изготвя:
8.1. При решение за изплащане на обезщетение – Доклад по щета. Докладът по щета е
последният, заключителен документ, с който се приключват всички преписки.
8.2. При предявена претенция по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по
доброволен ред до увреденото лице или упълномощен негов представител се
изпраща Покана за споразумение. Поканата се изпраща в писмен вид с писмо с
обратна разписка или се предоставя лично.
8.2.1. При писмено съгласие от увреденото лице или упълномощено от него за
размера на обезщетение, се изготвя споразумение от юрисконсулт.
Споразумението се подписва от страна на увреденото/увредените лица, след
което от Изпълнителния директор на „Групама Застраховане“ ЕАД. По
изключение, след решение на комисията и потвърдено от изпълнителен
директор, може да се изплати обезщетение без да е подписана спогодба.
8.2.2. При изразено писмено несъгласие на направеното предложение, щетата
отново се предлага за преразглеждане от ЗЕК, след което се изготвя ново
решение и предложение за обезщетение.
8.3. При предявена претенция по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по
съдебен ред е заведена щета със съответния резерв, равен на исковата сума. Всяка
такава претенция се докладва на ЗЕК от водещия юрисконсулт, като се посочват
обстоятелствата и претенцията от увредените, както и представените доказателства
по делото. На основание това ЗЕК изготвя решение, в което дава мандат с размера
на обезщетение, с който юрисконсултът да преговаря за извънсъдебно или съдебно
споразумение.
8.4. В случай, че няма основание за изплащане на застрахователно обезщетение –
уведомително писмо до клиента, съдържащо мотивите за отказа.
9. Контрол по т. 5 – т.8 се осъществява от Ръководителя на отдела към съответната
дирекция, на който е възложена организацията на дейността по ликвидация на щети по
съответния вид застраховка.

ІІ. Правила за работата на лекарите – съветници към „Групама Застраховане“
ЕАД
10. Лекарите - съветници на „Групама Застраховане“ ЕАД разглеждат и дават медицинско
Становище по преписките по Раздел І преди заседанието на ЗЕК, на основание
предоставените им документи от експерта, водещ щетата, чрез Ръководителя на отдела.
11. В Становището лекарят - съветник определя вида на събитието (злополука, заболяване),
причинната връзка и характера на получените увреждания (временна или трайна загуба
на работоспособност), както и смърт.
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12. В Становището си лекарят-съветник попълва диагнозата на пострадалото лице, след
което дава кратко обяснение за обективното състояние на пострадалото лице на
основание представените документи или извършен преглед на увреденото лице.
13. При разглеждане на смъртни случаи, лекарят - съветник дава мнение дали смъртта е
настъпила вследствие на злополука, заболяване,настъпилото ПТП.
14. При освидетелстване за трайна загуба на работоспособност лекарят-съветник ползва
„Таблицата за определяне на трайно намалената работоспособност“ на „Групама
Застраховане“ ЕАД /Приложение № 1/ или дава мнение относно решението на
ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова), което предлага на ЗЕК.
14.1. След преглед на документацията и на пострадалото лице, когато това е
необходимо, лекарят-съветник описва уврежданията и дава преценка за степента на
функционалните нарушения;
14.2. Съобразно Таблицата за определяне на трайно намалена работоспособност при
травматични увреди на пострадали при злополука лица, състоянието на
пострадалото лице и получените трайни увреждания се отнасят към параграфа,
съответстващ най - точно на характера им. Ако подбраният параграф предвижда
процент „от - до", точният процент се определя съобразно тежестта на
функционалното увреждане;
14.3. Когато няма точно визиран параграф за увредата, последната се отнася към найблизкия такъв, като в Становището на лекаря - съветник, последният вписва „Във
връзка с пар. ..." и прави писмена обосновка;
14.4. При множествени увреди процентът трайна неработоспособност се определя
съобразно Указанията за прилагане на Таблицата за определяне на трайно
намалена работоспособност - чрез просто или пропорционално сумиране;
14.5. При повторни злополуки или съществуващи стари увреждания, действителният
процент неработоспособност се определя след редукция, съгласно Указанията за
прилагане на Таблицата за определяне на трайно намалена работоспособност;
14.6. При определяне размера на плащането за неработоспособност, причинена от
застрахователно събитие, освен в случаите на загуба на крайници или други
човешки органи, когато лечението не е завършило и здравословното състояние на
пострадалото лице не е стабилизирано, застрахователят може да предвиди срок за
стабилизиране на неработоспособността, който не може да надхвърля една година
от датата на настъпване на застрахователното събитие. В този случай
застрахователят определя и изплаща предварителен размер, който не може да бъде
по – малък от минималния безспорен размер на плащането. Това правило не се
прилага при определяне на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност”
на автомобилистите.
14.7. Когато по обективни причини освидетелстването по трайна загуба на
работоспособност се извърши по-късно от една година след датата на злополуката,
процентът трайна неработоспособност се определя, като се вземе предвид
здравословното състояние на пострадалото лице към дата една година след
злополуката. В Становището си ЗЕК записва, че определеният процент отговаря на
състоянието на застрахования към края на едногодишния срок от датата на
злополуката. Това правило не се прилага при определяне на обезщетения по
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
15. При освидетелстване по временна загуба на работоспособност на база представените
медицински документи лекарят - съветник дава мнение за адекватността и
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продължителността на проведеното лечение. В преценката си лекарят-съветник се
ръководи от обичайната медицинска практика.
16. В случаите, когато началото на първичния болничен лист е до пет дни след датата на
злополуката,
при
определянето
на
продължителността
на
временната
неработоспособност могат да се вземат предвид и дните от датата на злополуката до
началото на първичния болничен лист, ако това не противоречи на застрахователния
договор/сертификат.
17. При разглеждане на преписки, в които има включен риск „Медицински разноски" лекарят
- съветник дава мнение за причинно - следствената връзка между настъпилото
застрахователно събитие и последвалите медицински разходи, както и за обичайните
такива.
18. При разглеждане на преписки, в които има включен риск „Разходи за репатриране",
лекарят-съветник дава мнение относно необходимостта от извършване на
репатрирането въз основа на обективното състояние и степента на консолидация,
позволяващи и даващи основание за транспортирането, както и средствата, с които то
да бъде извършено.
19. При щети по Гражданска отговорност, по които има предявени имуществени претенции,
свързани с неимуществените увреждания на Увредения, лекарят - съветник дава мнение
за причинно - следствената връзка между настъпилото застрахователно събитие и
последвалите медицински разходи. Размерът на обезщетението се доказва въз основа
представени медицински и финансови документи - оригинални фактури с касови
бележки, издадени на увредения/те.

ІІI. Правила за работата на юрисконсулти в ЗЕК към „Групама Застраховане“
ЕАД.
20. Юрисконсултът, член на ЗЕК, е задължен преди заседанието на комисията да се е
запознал с документите по щетата, която ще се разглежда, в т.ч.:
20.1. Да провери основанието за претенцията, наличието на всички необходими
документи по щетата, необходими за произнасянето и определяне размера на
обезщетението от ЗЕК. При необходимост от допълнителни документи да уведоми
водещия експерт за изискването на същите от Увредения/ите;
20.2. Да се запознае с изготвеното становище на лекаря – съветник, като в зависимост
от конкретните обстоятелства и факти, както и на основание действащата съдебна
практика, да даде предложение за размер на обезщетение или мотивите си за отказ
от изплащане на обезщетение по щетата;
21. При постъпила призовка за заведен иск по съдебен ред, водещият юрисконсулт
предоставя копие на постъпилите документи и описание на претендираното
обезщетение (главница, лихва – мораторна и/или законна, разходи) на отдела към
дирекцията, на който възложена организацията на дейността по ликвидация на щети по
съответния вид застраховка, за регистриране на щета.
21.1. След регистриране на щетата, юрисконсултът я предлага на ЗЕК за разглеждане и
произнасяне относно претенцията. С решението си ЗЕК може да предложи на
Изпълнителния директор лице, на което да бъде даден мандат за преговори за
извънсъдебно или съдебно споразумение.
21.2. При несъгласие за подписване на споразумение, юрисконсултът, водещ делото е
задължен по време на същото, при промяна на състоянието му, изразяващо се в –
отхвърляне на иск, промяна на размера на иска, допълнителен иск и т.н. да
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информира писмено отдела към дирекцията, на който е възложена организацията на
дейността по ликвидация на щети по съответния вид застраховка. Да преизчислява
на всяко тримесечие задължението на „Групама Застраховане“ ЕАД по това дело,
включително и законната лихва, и писмено да уведомява отдел Автомобилно
застраховане до 20 число на третия месец от всяко тримесечие.
21.3. При постигане на извънсъдебно или съдебно споразумение юрисконсултът изготвя
споразумението и го предоставя за подпис на Изпълнителния директор, след което
го предоставя на Увредените.
22. При предоставяне на молба за изплащане на обезщетение на основание Изпълнителен
лист:
22.1. При регистрирана щета за даденото застрахователно събитие - юрисконсултът
предоставя Изпълнителния лист на отдела към дирекцията, на който е възложена
организацията на дейността по ликвидация на щети по съответния вид застраховка
със съответно становище относно основанието и размера на задълженията ни,
изчислен и разбит по съответните присъдени обезщетения.
23.Всички спорни въпроси, за които не е постигнато доброволно уреждане, могат
да бъдат отнесени за разрешаване пред компетентния съд.
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Приложение № 1

Т А Б Л И Ц А
за определяне на трайно намалената работоспособност /ТНР/
при травматични увреди на пострадали при злополука лица и
критерии за определяне размера на обезщетението за
неимуществени вреди вследствие на смърт в обсега на
застрахователната отговорност на
„Групама Застраховане“ ЕАД
I. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ на Таблицата за определяне на трайно намалената
работоспособност /ТНР/ при травматични увреди на пострадали при злополука
лица в обсега на застрахователната отговорност на „Групама Застраховане“ ЕАД.
Критерии за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди
вследствие на смърт.
1. Определянето на процента трайно намалена работоспособност /ТНР/ се
извършва на заседанието на застрахователно-експертната комисия /ЗЕК/ при ГРУПАМА
като се вземат предвид тежестта на увредата, времето за консолидация /пълна или с
остатъчни ограничения на функцията/, дните ползван отпуск за временна загуба на
трудоспособност, обстоятелствата на събитието – при наличие на съпричиняване според
степента му се определя % за редукция на определената сума по всички критерии,
професията на пострадалото лице, възрастта на застрахования – дете, работоспособен,
пенсионна възраст както и предшестващия здравен статус /наличие на заболявания,
които благоприятстват намалената способност за регенерация на пострадалите органи/.
2. При преценката за времето, когато следва да се извърши освидетелстването
след датата на злополуката, при завършена или очаквана стабилизация, сроковете трябва
да бъдат съобразени с вида на увредените тъкани, както следва:
А/ за увреда на меките тъкани / кожа, подкожна тъкан, мускули, сухожилия,
фасции/ срокът е от един до три месеца от злополуката или непосредствено след
изтичане на временната нетрудоспособност, когато се предполага, че оздравителният
период е завършил, а функциолезата е константна.
Б/ за неусложнени фрактури на малки кости; за увреди на дълги кости – когато
увредата не е в близост до придлежащи стави; за фрактури на израстъците на
прешлените, без засягане на телата им; за лекостепенни мозъчни сътресения без лезии на
мозъчната субстанция – периодът на освидетелстване е от 3 до 6 месеца.
В/ за усложнени фрактури на дълги кости в близост до ставите; за фрактури на
телата на гръбначните прешлени; за фрактури на тазовите кости; за фрактури на лицеви
и черепни кости; за травматични увреди на дихателни органи; за травматични увреди на
очни структури – периодът на освидетелстване е от 4 до 7 месеца.
Г/ за увреждания на централната нервна система с доказани
за увреди на периферните нерви с частична или пълна лезия; за
органи с приемно снижение на слуха; за увреди на кръвоносната,
пикочополовата система – периодът на освидетелстване е от 6 до 10

контузионни огнища;
увреди на слуховите
храносмилателната и
месеца.

Д/ за ампутация на крайници или на части от тях, за загуба на очи – процентът
може да се определи веднага след приключване на лечението, което важи за чистите
ампутации, а не за комбинираните травми.
Когато застрахованият е получил увреждания със значителна тяжест, налагащи
продължаване на лечението и след едногодишния период след злополуката, може да се
определи процент ТНР до 75% от предполагаемия, а окончателният процент да се
определи след завършване на лечението.
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При повторни злополуки или при застраховане на лица с вродени малформации
или придобити преди началото на застрахователния договор ограничения на функцията
на различни органи и системи - процентът ТНР се определя не на база 100%, а на от
редуцирания процент - съобразно процентът на предшестващата увреда.
Ако освидетелстването на пострадалото лице стане след една година от датата на
злополуката, процентът трайно намалена работоспособност се
определя като се преценява какво е било състоянието на увредите към една година от
датата на събитието.
Процентът трайно намалена работоспособност от ЗЕК при дружеството може да
бъде обжалван от лицето пред ТЕЛК, НЕЛК или съда в последователността в която са
изредени, като определените от тях проценти са задължителни и обезсилват Решенията
на ЗЕК.
Ако освидетелстването, респективно преосвидетелстването е извършено от
ТЕЛК/НЕЛК и сборния процент ТНР е формиран както от травматични увреди, така и за
заболявания от общ характер, които не са в причинна връзка със застрахователното
събитие, се взема предвид само чистия процент ТНР за травматичните увреди.
При няколко травматични увреди на различни части на тялото се определя процент
ТНР за най-голямата увреда, а с пропорционално изчисление по методиката на
ТЕЛК/НЕЛК процентите за останалите увреди се умножават по 20% и резултата се
прибавя към основния процент ТНР. Същата редукция се провежда за застрахователните
суми.
Таблицата за определяне на процент трайно намалена трудоспособност е
съобразена с действащият Правилник за устройството и организацията на работата на
органите на медицинската експертиза на работоспособността, утвърден от Министерския
съвет на Република България с Постановление № 83/26.04.2010 година, по който работят
ТЕЛК и НЕЛК. Взети са предвид и основните критерии на световната застрахователната
практика: на страните – членки на Европейския съюз, както и на водещите
застрахователни страни – САЩ, Япония, Израел. По този начин се постига уеднаквяване
на критериите, по които се определят процентите ТНР.
3. Определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди вследствие на смърт.
При определяне на размера на обезщетение при настъпила смърт се използват и
допълнителни критерии, а именно:
-

Възраст на починалото лице;
семейно положение – броя на наследниците и тяхната възраст, наличие на деца,
здравословното им състояние, както и семейни връзки с други близки роднини;
социален статус и доходите на починалия приживе;
средната продължителност на живот, съобразно пола на починалия, на база
статистическите данни, генерирани от Националния статистически институт;
съдебната практика по аналогични случаи за съответния период;
практиката на Групама застраховане ЕАД по аналогични случаи за съответния
период;
други фактори с оглед спецификата на конкретния случай.

Допълнително се обезщетяват и имуществените вреди вследствие на причинената от ПТП
смърт като например разходи за погребение, за обичайни траурни ритуали и други
подобни.
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II. ТАБЛИЦА за определяне на трайно намалената работоспособност - в проценти
ТНР и суми, кореспондиращи с тежестта на увредата.
Ч

Е

Р

Е

П

& 1. Фрактура на черепа или вгъване на черепни кости, без нарушение на
подлежащите мозъчни структури – от 3% до 10%. Сума – от 1,500 лв. до 5,000 лв.
& 2. Костен дефект на черепа с минус тъкан
А/ до 5 кв.см. – от 11% до 15%. Сума – от 5,500 лв. до 7,500 лева.
Б/ над 5 кв.см до 12 кв.см. – от 16% до 20%. Сума – от 8,000 лв. до 10,000 лв.
В/ над 12 кв.см. – от 21% до 40%. Сума – от 10,500 лева до 20,000 лева
& 3. Фрактури на различни кости на лицевия череп, според значимостта и
остатъчната симптоматика:
А/ без остатъчни нарушения – от 3% до 8%. Сума – от 1,500 лева до 4,000 лева.
Б/ с функционални нарушения – в зависимост от тежестта им и степента на
козметичния дефект – от 9% до 30%. Сума – от 4,500 лева до 15,000 лева.
ЦЕНТРАЛНА

И

ПЕРИФЕРНА

СИСТЕМИ

& 4. Трайни изменения при увреждания на главния мозък и на гръбначния мозък от
травматично естество.
А/ Хемиплегия с или без афазия – 80% - 90%. Сума – от 40,000 до 45,000 лв.
Б/ Горна параплегия, долна параплегия, триплегия, квадриплегия – 100%. Сума от
50,000 лева.
В/ Горна моноплегия – 70%. Сума от 35,000 лева.
Г/ Долна моноплегия – 70%. Сума от 35,000 лева.
Д/ Хемипареза – 20% до 60% според степента. Сума – от 10,000 до 30,000 лева.
Е/ Горна парапареза – 30% - 80%. Сума – от 15,000 лева до 40,000 лева.
Ж/ Долна парапареза – 30% - 80%. Сума – от 15,000 лева до 40,000 лева.
З/ Горна монопареза – 20% - 50%. Сума – от 10,000 лева до 25,000 лева.
И/ Долна монопареза – 10%-40%. Сума – от 5,000 лева до 20,000 лева.
К/ Афазия – моторна – 20% - 60%. Сума – от 10,000 лева до 30,000 лева.
Афазия сензорна – 30% - 70%. Сума – 15,000 лева до 35,000 лева.
&.5. ТРАВМЕНА БОЛЕСТ на Главния мозък.
А/ Състояние след лекостепенно мозъчно сътресение, без огнищна неврологична
симптоматика и наличие на контузионно огнище/а/, с превалиране на симптоми от
неврогенно, вестибуларно естество – 1% - 5%. Сума – от 500 лева до 2,500 лева.
Б/ Състояние след мозъчна контузия – доказана с ЕЕГ, скенер на главния мозък,
ядреномагнитен резонанс – според степента на неврологичната симптоматика – 6% 20%. Сума от 3,000 лева до 10,000 лева.
В/ Посттравматична енцефалопатия според степента на изразеност – 21% - 60%.
Сума – от 10,500 лева до 30,000 лева.
Г/ Посттравматична епилепсия – според вида и честотата на епилептичните
припадъци – 21% - 60%. Сума – от 10,500 лева до 30,000 лева.
&.6. Травмена болест на гръбначния мозък
А/ Травматична миелопатия – 20% - 80%. Сума – от 10,000 лева до 40,000 лева.
&. 7. Увреждания на черепномозъчни нерви
А/ Нервус тригеминус – според типа и характера на болката – 10%-20%. Сума – от
5,000 лева до 10,000 лева.
Б/ Нервус фациалис – пареза – 10% - 20%. Сума от 5,000 лева до 10,000 лева.
Трайна плегия – едностранна – 20% - 30%. Сума - от 10,000 лева до 15,000 лева
Двустранна – 21% - 40%. Сума - от 10,500 лева до 20,000 лева.
&. 8. Травматично увреждане на периферни нерви на крайници
А/ Горен крайник - нервус мускулокутанеус – 5% - 20%. Сума – от 2,500 лева до
10,000 лева.
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- нервус улнарис – 5% - 20%. Сума от 2,500 лева до 10,000
лева.
- нерви радиалис ет медианус- 10% - 40%.
Б/ Долен крайник - н.перонеус и н.тибиалис; н.исшиадикус; н.феморалис – 10% 20%. Сума – от 5,000 лева до 10,000 лева.
О

Ч

И

&. 9. Дефекти или изкривяване на клепача или на клепачния ръб – 3% - 8%. Сума
– от 1,500 лева до 4,000 лева.
&.10. Непоправимо сълзене – 5% на едното око, сума от 2,500 лева; 10% на двете
очи, сума от 5,000 лева.
&.11. Хроничен посттравматичен конюктивит – 5% - 10%. Сума от 2,500 лева до
5,000 лева.
&.12. Мидриазис

– едностранно – 5%. Сума от 2,500 лева.
- двустранно – 10%. Сума от 5,000 лева.

&. 13. Хемианопсии – хомонимна – 30%. Сума 15,00 лева.
- хетеронимна – 35%. Сума от 17,500 лева.
&. 14. Трайно намаление на зрението се определя според таблицата за намаление
на зрителната острота, използвана от съда и застрахователните дружества.
Пълна загуба на зрението на едно око, при визус 1,0 на здравото око – 40% ТНР.
Сума от 20,000 лева.
Пълна загуба на зрението на двете очи – 100% ТНР. Сума от 50,000 лева.
У

Ш

И

&. 15. Травматична руптура на тъпанчевата мембрана
– без усложнения – 3% - 5%. Сума – от 1,500 до 2,500 лева.
- с усложнения, според степента – 6% - 15%. Сума – от 3,000 лева до 7,500
лева.
&. 16. Загуба или обезобразяване на ушната мида – според степента – 1% - 10%.
Сума - от 500 лева до 5,000 лева.
&. 17. Трайно намаление на слуха от травматичен произход се определя по
таблицата за слухова загуба, използвани от съда и застрахователните дружества.
ДИХАТЕЛНА

СИСТЕМА

&. 18. Състояние след фрактура на носни кости
– слаби остатъчни изменения, непречещи на дишането – 1% - 5%. Сума от
500 до 2,500 лева.
- значими естетични нарушения със или без стеноза на дихателните пътища –
6% - 20%. Сума – от 3,000 лева до 10,000 лева.
&. 19. Непоправими увреди на ларинкса, трахеята, бронхите, белите дробове –
според степента – 5% - 60%. Сума от 2,500 лева до 30,000 лева.
&.20. Деформации или ограничена подвижност на гръдния кош, вследствие
фрактура на ребра.
А/ Лека деформация на ребра – болеви оплаквания, съобразно броя на увредените
ребра – 1% - 10%. Сума – от 500 до 5,000 лева.
Б/ Умерена деформация с известни смущения при дишането – 11% - 20%. Сума –
от 5,500 лева до 10,000 лева.
В/ Значителна деформация с постоянни смущения при дишането – 21% - 50%.
Сума - от 10,500 лева до 25,000 лева.
&. 21. Състояние след фрактура на гръдната кост
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А/ Добре зараснала, с леки болки при натиск – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до
5,000 лева
Б/ Умерена деформация с известни смущения при дишането – 11% - 20%. Сума –
от 5,500 лева до 10,000 лева.
В/ Голяма деформация със значителни смущения при дишането – 20% - 50%. Сума
– от 10,000 лева до 25,000 лева.
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА

СИСТЕМА

&. 22. Състояние след добре зараснала фрактура на горна челюст със слаби
оплаквания при дъвкане – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
&. 23. Състояние след фрактура на горна челюст с остатъчни нарушения
А/ Възстановяване с леко смущение в зъбната артикулация – 5% - 20%. Сума – от
2,500 лева до 10,000 лева.
Б/ Възстановяване със сериозни смущения в зъбната артикулация, /фалшив
прогнатизъм/ - 21% - 30%. Сума – от 10,500 лева до 15,000 лева
В/ Голяма подвижност /псевдоартроза/ - 31% - 40%. Сума – от 15,500 лева до
20,000 лева.
&. 24. Състояние след добре зарастнала фрактура на долна челюст – 1% - 10%.
Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
&. 25. Състояние след непълно възстановяване на долната челюст след фрактура –
11% - 30%. Сума – от 5,500 лева до 15,000 лева
&. 26. Загуба на зъби с възможност за протезиране
– на резци и кучешки зъби – за един зъб – 4%.- Сума от 2,000 лева.
- останалите зъби – за един зъб – 3%. Сума от 1,500 лева.
&. 27. Увреждане на езика според степента и загубата на материя – 5% - 40%.
Сума от 2,500 лева до 20,000 лева.
&. 28. Непоправими увреждания на храносмилателния тракт – черен дроб,
панкреас – 20% - 60%. Сума от 10,000 лева до 30,000 лева.
&.29. Травматични увреди на червата в различните им отдели, включително и при
травматично отстраняване на части от тях.
А/ Със слабо отражение върху общото състояние – 10% - 40%. Сума – от 5,000
лева до 20,000 лева.
Б/ Със значително отражение върху общото състояние – 41% - 80%. Сума от
20,500 лева до 40,000 лева.
КРЪВОНОСНА

СИСТЕМА

&. 30. Посттравматичен флебитен синдром
А/ Без язви, с преходни отоци – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
Б/ С язви и отоци, ограничаващи функцията на крайника – 11% - 30%. Сума от
5,500 лева до 15,000 лева.
&. 31. Премахване на далака поради травматична руптура
А/ Без отражение на кръвната картина – 40%. Сума от 20,000 лева.
Б/ С отражение на кръвната картина – 41% - 50%. Сума от 20,500 лева до 25,000
лева.
ПИКОЧО–ПОЛОВА

СИСТЕМА

&. 32. Нефректомия при травматично увреждане на бъбрека
А/ При нормална функция на другия бъбрек – 40%. Сума от 20,000 лева.
Б/ При смутена функция на другия бъбрек – 41% - 80%. Сума - от 20,500 лева до
40,000 лева.
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&. 33. Пълна или частична загуба на пениса или тестисите – 20% - 50%. Сума - от
10,000 лева до 25,000 лева.
КОЖАиМУСКУЛИ
&. 34. Цикатрикси и други кожни поражения на кожата на лицето и шията
А/ С размер от 1 линеен или квадратен см. - до 5 линейни или кв.см. се определят
по 2% на всеки см./кв. или линеен/ – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
Б/ С размер от 6 линейни или кв.см. до 10 лин.или кв.см – от 11% до 20%. Сума –
от 5,500 лева до 10,000 лева.
В/ С размер над 11 лин. или кв.см – 21% - 30%. Сума - от 10,500 лева до 15,000
лева.
&.35. Цикатрикси и други кожни поражения на тялото, непречещи на движенията –
според пространствеността:
А/ От 15 кв.см до 100 кв.см. – 1% - 5%. Сума - от 500 лева до 2,500 лева.
Б/ От 101 кв.см. до 300 кв.см. – 6% - 10%. Сума - от 3,000 лева до 5,000 лева.
В/ От 301 кв.см. до 1000 кв.см. – 11% - 20%. Сума от 5,500 лева до 10,000 лева.
Г/ Над 1001 кв.см. – 21% - 40%. Сума от 10,500 лева до 20,000 лева.
Забележка: цикатрикси и други кожни поражения, които пречат на функцията на
някои органи, освен по големината се преценяват и по смутената функция на органа.
&.36. Увреждане на мускули или сухожилия – според степента на разкъсване,
важността на мускула и нарушената функция
А/ Частично разкъсване – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
Б/ Пълно разкъсване – 11% - 20%. Сума – от 5,500 лева до 10,000 лева
Забележка: увредите на сухожилията на пръстите на ръцете и на краката се
преценяват според нарушената хватателна функция на ръката и възможностите на
стъпалото при ходене.
ГРЪБНАЧЕН

СТЪЛБ

И

ТАЗ

&.37. Нарушена функция на гръбвачния стълб, съобразно болката, ригидността на
паравертебралната мускулатура и степентта на ограниченост на травмирания сегмент.
А/ Ограничени и болезнени движения само в крайните фази – 1% - 10%. Сума – от
500 лева до 5,000 лева.
Б/ Умерено ограничени и и значително болезнени движения с проявена ригидност
на паравертебралната мускулатура – 11% - 20%. Сума от 5,500 лева до 10,000 лева.
В/ Значително ограничени и болезнени движения и подчертана ригидност на
паравертебралната мускулатура – 21% - 30%. Сума – от 10,500 лева до 15,000 лева.
&.38. Увреждания на таза според тежестта
А/ Изолирано счупване на една от костите на таза – 1% - 10%. Сума - от 500 лева
до 5,000 лева.
Б/ Сложни / тип “Малген” фрактури/, без увреда на пикочния мехур и уретра –
11% - 25%. Сума – от 5,500 лева до 12,500 лева.
В/ Усложнени фрактура на таза с увреда на тазови и вътрекоремни органи – 26% 50%. Сума – от 13,000 лева до 25,000 лева.
ГОРЕН

КРАЙНИК

І. РАМЕНЕН ПОЯС и БРАХИУМ
&.39. Загуба на едната ръка на ниво раменна става – 90%. Сума от 45,000 лева.
&.40. Дезартикулация на ръката на ниво горна трета – 80%. Сума от 40,000 лева.
&.41. Анкилоза на раменната става според позицията и нарушената функция на
горния крайник – 30% – 40%. Сума – от 15,000 лева до 20,000 лева.
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&. 42. Ограничено движение на раменната става, поради увреждане на ставните
структури
А/ Болезнени и ограничени в крайните им фази движения – 1% - 10%. Сума - от
500 лева до 5,000 лева.
Б/ Ограничение на антепозицията, абдукцията и ротацията до 30% от
анатомическата норма – 11% - 20%. Сума - от 5,500 лева до 10,000 лева.
В/ Ограничение на антепозицията, абдукцията и ротацията над 30% от
анатомическата норма – 21% - 30%. Сума – 10,500 лева до 15,000 лева.
&.43. Рецидивираща раменна луксация – 10% - 20%. Сума – от 5,000 лева до
10,000 лева.
&.44. Фрактура на ключица или скапула, без увреждане на движенията н
раменната става – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
&. 45. Лъжлива става на ключицата – 10%. Сума от 5,000 лева.
&. 46. Фрактура на ключицата
– с леки ограничения на движенията на раменната става – 5%-10%. Сума –
от 2,500 лева до 5,000 лева.
- с изразени отклонения в движенията на раменната стана – 11% - 15%.
Сума – от 5,500 лева до 7,500 лева.
&. 47. Ампутация на раменната кост в средна и долна трета – 70%. Сума от 35,000
лева.
&.48. Напълно консолидирана фрактура на раменната кост
А/ Със запазено съосие – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
Б/ С ъглова деформация и скъсяване – 11% - 25%. Сума - от 5,500 лева до 12,500
лева.
С парализа и на нервус радиалис – 25% - 35%. Сума – от 12,500 лева до 17,500
лева.
II. Л А К Ъ Т и А Н Т Е Б Р А Х И У М
&. 49. Дезартикулация на лакътна става – 70%. Сума от 35,000 лева.
&. 50. Ограничена подвижност на лакътната става поради увреда на образуващите
я структури:
А/ Ограничение на крайната флексия, екстензия, пронация или супинация от 15
градуса – 1% - 5%. Сума – от 500 лева до 2,500 лева.
Б/ Ограничение на флексията от 70 градуса – 135 градуса и просупинацията до 25
градуса – 6% - 10%. Сума - от 3,000 лева до 5,000 лева.
В/ Ограничение на флексията от 70 градуса до 105 градуса и пронацията и
супинацията до 35 градуса – 11% - 20%. Сума - от 5,500 лева до 10,000 лева.
Г/ Ограничение на флексията от 105 градуса до 135 градуса и просупинацията от
45 градуса – 21% - 25%. Сума - от 10,500 лева до 12,500 лева.
Д/ Ограничение на флексията от 10 градуса до 70 градуса и просупинацията от 35
градуса – 26% - 30%. Сума – от 13,000 лева до 15,000 лева.
&. 51. Анкилоза на лакътната става – 35%. Сума от 17,500 лева.
&. 52. Ампутация на антебрахиума в горна трета – 70%. Сума от 35,000 лева.
&.53. Ампутация на антебрахиума в средна и долна трета – 60%. Сума от 30,000
лева.
&.54. Проносупинационна фрактура на една или на две от костите на
предмишницата:
А/ С ограничение на проносупинацията до 25 градуса - 1% - 10%. Сума - от 500
лева до 5,000 лева.
Б/ С ограничение на проносупинацията над 25 градуса - 11% - 15%. Сума – от
5,500 лева до 7,500 лева.
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В/ Фиксирана проносупинация – палецът сочи нагоре – 16% - 20%. Сума – от 8,000
лева до 10,000 лева.
Г/ Пълна пронация от 90 градуса – палецът сочи медиално – 21% - 25%. Сума от
10,500 лева до 12,500 лева.
Забележка: фрактури в долния край на радиуса и улната или на двете кости заедно
се преценяват според нарушеното движение в гривнената става.
III. Г Р И В Н Е Н А

СТАВА

И

ДЛАН

&. 55. Ампутация на антебрахиума в близост до гривнената става – 50%. Сума от
25,000 лева.
&.56. Фрактура на една или повече карпални кости – 1% - 10%. Сума - от 500 лева
до 5,000 лева.
&.57. Контрактура на гривнена става след увреда на меките тъкани или фрактура
или луксация на образуващите я кости:
А/ С дефицит на екстензията, флексията, пронацията и супинацията, улнарната и
радиална девиация, изолирано или сумарно за две противоположни движения над 30
градуса – 1% - 10%. Сума - от 500 лева до 5,000 лева.
Б/ С дефицит на екстензията и флексията, пронацията и супинацията, улнарната и
радиална девиация, сумарно за две противоположни движения над 30 градуса – 11% 15%. Сума - от 5,500 лева до 7,500 лева.
&.58. Анкилоза на гривнена става – 20%. Сума - от 10,000 лева.
&.59. Състояние след фрактура на една или повече метакарпални кости, без
нарушен захват – 1% - 10%. Сума - от 500 лева до 5,000 лева.
При нарушен захват – 11% - 15%. Сума – от 5,500 лева до 7,500 лева.
IV. П
П

А

Р

Ъ
Л

С
Е

Т

И

Ц

&.60. Дефект на меките тъкани на нокътна фаланга – 1% - 3%. Сума - от 500 лева
до 1,500 лева.
&. 61. Загуба на нокътната фаланга – 8%. Сума от 4,000 лева.
&.62. Загуба и на двете фаланги - 15%. Сума от 7,500 лева.
&.63. Загуба и на двете фаланги с метакарпа – 20%. Сума от 10,000 лева.
&. 64. Контрактура на ставите на палеца след увреда на изграждащите го
мекотъканни и костни структури.
А/ Със засягане на интерфалангеалната става – 1- 10%. Сума – от 500 до 5,000
лева.
Б/ Със засягане на двете стави 6% - 15%. Сума – от 3,000 лева до 7,500 лева.
&.65. Анкилоза на едната става – 12%. Сума от 6,000 лева.
Анкилоза на двете стави – 17%. Сума от 8,500 лева.
ПОКАЗАЛЕЦ
&.66. Дефект на меките тъкани на нокътната фаланга – 1% - 5%. Сума – от 500
лева до 2,500 лева.
&. 67. Загуба на нокътната фаланга – 8%. Сума от 4,000 лева.
Загуба на двете фаланги – 15%. Сума от 7,500 лева.
Загуба на трите фаланги – 20%. Сума от 10,000 лева.
&.68. Загуба на трите фаланги с метакарпа – 25%. Сума от 12,500 лева.
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&.69. Ставни контрактури след увреждане на изграждащите ги мекотъканни и
костни структури – 1% - 10%. Сума - от 500 лева до 5,000 лева.
&.70. Анкилоза на крайна или средна фаланга – 11%. Сума от 5,500 лева.
&.71. Анкилоза едновременно на две стави – 15%. Сума от 7,500 лева.
&.72. Анкилоза на трите стави – 20%. Сума от 10,000 лева.
ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ и ПЕТИ ПРЪСТИ
&. 73. Дефект на меките тъкани на нокътната фаланга – 1-2%. Сума – от 500 до
1000 лева.
&.74. Загуба на нокътната фаланга – 5%. Сума от 2,500 лева.
&. 75. Загуба на две или три фаланги – 10%. Сума от 5,000 лева.
&.76. Загуба на три фаланги с метакарпа – 15%. Сума от 7,500 лева.
&.77. Ставни контрактури след увреждане на изграждащите ги мекотъканни и
костни структури – 1% - 8%. Сума от 500 лева до 4,000 лева.
&.78. Анкилоза на една става – 5%. Сума от 2,500 лева.
Анкилоза на две стави – 7%. Сума от 3,500 лева.
Анкилоза на три стави – 9%. Сума от 4,500 лева.
ПОВРЕДИ на ПОВЕЧЕ от ЕДИН ПРЪСТ
&.79. Загуба на два пръста
- първи и втори пръсти – 40%. Сума от 20,000 лева.
- първи и трети; първи и четвърти; първи и пети пръсти – 35%. Сума от
17,500 лева.
- втори и трети пръсти; втори и четвърти пръсти; втори и пети пръсти – 30%.
Сума от 15,000 лева.
- трети и четвърти пръсти; трети и пети пръсти; четвърти и пети пръсти –
20%. Сума от 10,000 лева.
&. 80. Загуба на три пръста:
- първи, втори и трети пръсти; първи, втори и четвърти; първи втори и пети
пръсти – 45%. Сума от 22,500 лева.
- първи, трети и четвърти пръсти; първи, трети и пети; първи, четвърти и
пети пръсти – 40%. Сума от 20,000 лева.
- втори, трети и четвърти пръсти; втори, трети и пети; втори, четвърти и
пети пръсти – 35%. Сума от 17,500 лева.
- трети четвърти и пети пръсти – 30%. Сума от 15,000 лева.
&.81. Загуба на четири пръста – 55%. Сума от 27,500 лева.
&.82. Загуба на всички пръсти – 60%. Сума от 30,000 лева.
Забележка: при загуба на фаланги на няколко пръста едновременно, се извършва
просто сумиране на отделните проценти.
&. 83. Загуба на хватателната способност на ръката
– частична – 15% - 30%. Сума – от 7,500 лева до 15,000 лева.
- пълна – 40%. Сума от 20,000 лева.
&.84. Контрактури на ставите
- на два пръста едновременно – от 10% до 20%. Сума – от 5,000 лева до
10,000 лева.
- на три пръста – от 15% до 20%. Сума – от 7,500 лева до 10,000 лева.
- на четири пръста от 20% до 25%.Сума – от 10,000 лева до 12,500 лева.
- на пет пръста от 25% до 35%. Сума – от 12,500 лева до 17,500 лева.
Забележка:.
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А/ При засягане на повече от един пръст, ограниченото движение на коя и
да е става се приравнява към ограниченото движение на целия пръст.
Б/ При комбинирана увреда на ЗАГУБА на пръст/и/ с Пълна анкилоза или
Тежка контрактура на други пръсти, процентът на трайно намалена
работоспособност се отчита като анкилозата или контрактурата се считат за Загуба
на пръста.
В/ При различни комбинирани увреди на пръсти, общият процент се намира
без преизчисление от 100%.
Д О Л Е Н

К Р А Й Н И К

І. Т А З О Б Е Д Р Е Н А

СТАВА

§. 85. Дезартикулация на тазобедрена става – 90%. Сума от 45,000 лева.
§. 86. Анкилоза на тазобедрена става
А/ в благоприятна позиция – 50%. Сума от 25,000 лева.
Б/ в неблагоприятна позиция – според вида и степента й – 51% - 60%. Сума – от
25,500 лева до 30,000 лева.
Забележка: за благоприятна се счита анкилозата / артродезата / на тазобедрената
става във флексия от 20-25 градуса, аддукция от 5-7 градуса и външна ротация от
5-10 градуса.
§. 87. Контрактура на тазобедрена става
А/ Незначителна, с дефицит на движенията само в крайните им фази – 5% - 15%.
Сума – от 2,500 лева до 7,500 лева.
Б/ изразена, но с амплитуда на възможното движение, незатрудняваща значително
походката и моноподалния стоеж на засегнатия крайник – 16% - 30%. Сума – от 8,000
лева до 15,000 лева.
В/ изразена, с амплитуда на възможното движение, значително затрудняваща
походката при запазен моноподален стоеж на засегнатия крайник – 31% - 40%. Сума – от
15,500 лева до 20,000 лева.
§. 88. Ампутация на бедрото между трохантерите – 90%. Сума от 45,000 лева.
§. 89. Ампутация на бедрото в горната му трета – 80%. Сума от 40,000 лева.
§. 90. Ампутация на бедрото в средната му и долна трета – 70%. Сума от 35,000
лева.
§. 91.Порочно зарастнала фрактура на бедрената кост:
А/ С екзуберантен костен калус – 5% - 15%. Сума – от 2,500 лева до 7,500 лева.
Б/ С незначителна деформация и скъсяване до 3 см. – 16% - 25%. Сума – от 8,000
лева до 12,500 лева.
В/ С ъглова деформация и скъсяване от 3 см. до 6 см. – 26% - 35%. Сума – от
13,000 лева до 17,500 лева.
Г/ Със значителна деформация и скъсяване над 6 см. – 36% - 50%. Сума от 18,00
лева до 25,000 лева.
ІІ. К О Л Я Н Н А

СТАВА

§. 92. Дезартикулация на коляното
А/ При свободно подвижна тазобедрена става – 40%. Сума от 20,000 лева.
Б/ При анкилоза или контрактура на тазобедрената става – според позицията на
анкилозата или вида и обема на възможните движения – 41%-50%. Сума - от 20,500 лева
до 25,000 лева.
§.93. Анкилоза на коляното
А/ В благоприятна позиция – 30% - 40%. Сума – от 15,000 лева до 20,000 лева.
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Б/ В неблагоприятна позиция – според вида и степента й – 41%-50%. Сума - от
20,500 лева до 25,000 лева.
§. 94. Контрактура на колянната става
А/ Флексия, възможна в диапазона от 10 градуса до 115 градуса – 1% - 10%. Сума
– от 500 лева до 5,000 лева.
Б/ Флексия, възможна в диапазона от 15 градуса до 90
градуса при запазена стабилност и моноподален стоеж – 11%-20%. Сума – от 5,500 лева
до 10,000 лева.
В/ Флексионна контрактура, довела до намаляване на относителната дължина на
крайника до 6 см., при нарушена стабилност и моноподален стоеж – 21% - 40%. Сума –
от 10,500 лева до 20,000 лева.
ЗАБЕЛЕЖКА: При капсуло-лигаментарните увреди на коляното с еднопосочна или
тотална нестабилност и запазен обем движения, процентът се определя в
зависимост от вида и степента на нестабилност – 1% - 15%. Сума от 500 лева до
7,500 лева.
§. 95. Контрактура на коляното след пателектомия:
А/ Невъзможна само в крайните фази на активна екстензия – 10% - 15%. Сума – от
5,000 лева до 7,500 лева.
Б/ Незначителен дефицит на активната екстензия с хипотрофия на м.квадрицепс
феморис и нарушена ставна стабилност – 16% - 30%. Сума – от 8,000 лева до 15,000
лева.
§. 96. Порочно зарастнала фрактура на пателата:
А/ С костен “праг”, създаващ условия за възвикване на ранна посттравматична
артроза на пателофеморалната става – 5% - 15%. Сума – от 2,500 лева до 7,500 лева.
Б/ С твърда псевдоартроза, при възможен пълен обем, но болезнена и с намалена
сила активна екстензия – 16% - 25%. Сума от 8,000 лева до 12,500 лева.
В/ С дефект – псевдоартроза при невъзможна активна екстензия – 26% - 40%.
Сума – от 13,000 лева до 20,000 лева.
ІІІ. П О Д К О Л Е Н Н И Ц А / КРУС / и Г Л Е З Е Н Н А

СТАВА

§.97. Ампутация на круса в горната или средна трета – 55%. Сума от 27,500 лева
§. 98. Ампутация на круса в долната му трета – 50%. Сума от 25,000 лева.
§. 99. Порочно зарастнала фрактура на подбедрицата
А/ Без скъсяване, с екзуберантен костен калус, довел до съдови смущения – 5% 15%. Сума – от 2,500 лева до 7,500 лева.
Б/ Със скъсяване до 4 см. – 16% - 20%. Сума – от 8,000 лева до 10,000 лева.
В/ С ъглова деформация и скъсяване от 4 см. до 6 см. – 21% - 30%. Сума – от
10,500 лева до 15,000 лева.
Г/ С ъглова деформация и скъсяване над 6 см. – 31% - 40%. Сума – от 15,500 лева
до 20,000 лева.
§. 100. Порочно зарастнала фрактура на тибията:
А/ Без скъсяване, с екзуберантен костен калус – 1% - 10%. Сума – от 500 лева до
5,000 лева.
Б/ Със скъсяване и ъглова деформация – според възможността за моноподален
стоеж и степента на нарушаване на походката – 11% - 25%. Сума – от 5,500 лева до
12,500 лева.
§.101. Неусложнена висока фрактура на фибулата – 1% - 10%. Сума – от 500 лева
до 5,000 лева.
§. 102. Дезартикулация на глезенната става – 50%. Сума от 25,000 лева.
§.103. Анкилоза на глезенната става
А/ В оптимална позиция, при запазена подвижност на пръстите – 5% - 20%. Сума –
от 2,500 лева до 10,000 лева.
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Б/ В оптимална позиция, при нарушена в различна степен подвижност на пръстите
– 21% - 30%. Сума – от 10,500 лева до 15,000 лева.
В/ В порочна позиция на ходилото / варус, валгус, еквинус и др./ - според степента
на деформация и нарушената походка 31% - 40%. Сума – от 15,500 лева до 20,000 лева.
§. 104. Контрактура на глезенната става след увреда на образуващите я
мекотъканни и костни структури:
А/ С дефицит на активната флексия и екстензия от 10-15 градуса сумарно – 1% 10%. Сума – от 500 лева до 5,000 лева.
Б/ Активна флексия и екстензия възможни до 15 градуса сумарно – 11% - 20%.
Сума – от 5,500 лева до 10,000 лева.
В/ Активна флексия и екстензия възможни под 10 градуса – 21% - 30%. Сума – от
10,500 лева до 15,000 лева.
ІV. С

Т

Ъ

П

А

Л

О

§. 105. Загуба на стъпалото по Пирогов – 40%. Сума от 20,000 лева.
§. 106. Загуба на стъпалото по Шопарт или Лисфранк – според положението и
подвижността на остатъка – 30% - 40%. Сума – от 15,000 лева до 20,000 лева.
§. 107. Загуба на талуса или калканеуса при нарушен моноподален стоеж от
деформация или халтавост на горна и долна скочна става – 30%. Сума от 15,000 лева.
§. 108. Състояние след фрактура на една или повече кости на тарза или метатарза
А/ С леки смущения при стъпването – 1% - 10%. Сума - от 500 до 5,000 лева.
Б/ Плоско и болезнено стъпало – 11% - 20%. Сума – от 5,500 лева до 10,000 лева.
В/ Травматично деформирано ходило, позволяващо ходене – според степента на
смущенията – 21%-30%. Сума – от 10,500 лева до 15,000 лева.
Г/ Тежка травматична деформация на ходилото, ограничаващо силно и напълно
възможността за ходене – според степента – 31% - 40%. Сума – от 15,500 лева до 20,000
лева.
§. 109. Загуба на нокътната фаланга на големия пръст – 5%. Сума от 2,500 лева.
§. 110. Загуба на нокътната фаланга на втори, трети, четвърти или пети пръст
/поотделно/ - 3%. Сума от 1,500 лева.
§. 111. Загуба на целия първи пръст
А/ Без метатарза – 10%. Сума от 5,000 лева.
Б/ С метатарза – 15%. Сума от 7,500 лева.
§. 112. Загуба на кой и да е цял друг пръст
А/ Без метатарза – 5%. Сума от 2,500 лева.
Б/ С метатарза – 8%. Сума от 4,000 лева.
§. 113. Комбинирана загуба на няколко пръста едновременно:
А/ Между първи и останалите пръсти
1. Без метатарза – 15%. Сума от 7,500 лева.
2. С метатарза – 20%. Сума от 10,000 лева.
Б/ Между пети и втори, втори и четвърти пръсти
1. Без метатарза – 10%. Сума от 5,000 лева.
2. С метатарза – 15%. Сума от 7,500 лева.
В/ Между втори, трети и четвърти пръсти
1. Без метатарза – 10%. Сума от 5,000 лева.
2. С метатарза – 15%. Сума от 7,500 лева.
Г/ Загуба на всичките пръсти
1. Без метатарза – 25%. Сума от 12,500 лева.
2. С метатарза – 30%. Сума от 15,000 лева.
§. 114.
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А/ Състояние след фрактура на фалангите на пръстите с леко ограничени
движения, главно болеви оплаквания – 1% - 3%. Сума - от 500 до 1,500 лева.
Б/
Пълна
анкилоза,
смутено
движение,
неблагоприятно
положение
/хиперекстензия, флексия, възсядане върху друг пръст/ на пръстите на крака – според
смутената функция и важността на пръста – 4% - 10%. Сума – от 2,000 лева до 5,000
лева.
О Б Щ И

З А Б О Л Я В А Н И Я от ТРАВМАТИЧЕН ПРОИЗХОД.

§. 115. Посттравматичен остеомиелит
А/ Без данни за активност – 5% - 15%. Сума – от 2,500 лева до 7,500 лева.
Б/ С данни за активност – 16% - 25%. Сума от 8,000 лева до 12,500 лева.
§. 116. Посттравматичен осален панарициум – 1%-10%. Сума - от 500 лева до
5,000 лева.
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