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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
“Професионална болест е тази, настъпила изключително или предимно под 

въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес 
върху организма и е включена в списъка на професионалните болести. 

За професионална болест може да се признае и невключената в списъка на 
професионалните болести, когато се установи, че е причинена основно и 
пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинила трайна 
неработоспособност или смърт на осигурения. 

Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и късните й 
последици.”[1] 

[1] Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и 
отчитане на професионалните болести – ПМС № 79/29.03.2001, както и чл.56, 
ал.1, 2 и 3 от КСО 

Ежегодно 860 000  заболявания и 60 300 смъртни случая са резултат от 
професионални увреждания в САЩ. 

ПБ имат голяма социална значимост:   
 засягат лица в активна трудова възраст и голям професионален опит 
 значителна заболяемост в развитите индустриални държави [1] 
 заемат значително място в структурата на заболяемостта у нас  
 често хронифицират 
 обуславят продължителна временна и трайна неработоспособност 
 генерират значителни загуби за работодатели, заболели и държавата  
 регламентират се чрез Нормативна уредба у нас, в Европейския съюз и целия 

свят 
 

[1] Европейски кодекс за социално осигуряване; Европейски списък на 
професионалните болести; Класификация на професионалните болести – 
СЗО; Европейска директива за вписване и съобщаване (обявяване) на 
трудовите злополуки и професионални болести - МОТ; Техническо и етично 
ръководство за здравно наблюдение на работещите - МОТ. 
ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, 

ЗАБОЛЕЛИТЕ И ДЪРЖАВАТА  
КЛАСИФИКАЦИИ НА ПБ 

Специфични професионални заболявания 
 се предизвикват само от рискови фактори на работната среда и/или трудовия 



процес, етиологичният фактор може да бъде само професионален, не битов като 
силикоза, леярска и полимерна треска, вибрационна болест, кесонна болест и др.  

Условно професионалните заболявания 
 се срещат и при непрофесионални системни, инфекциозни и паразитни 

заболявания, увреждане на сърдечно-съдовата система и на 
опорно-двигателния апарат и пр. При тях професионалният характер се приема 
условно след изключване на различни други причини за болестта (напр. хроничен 
професионален бронхит, професионална бронхиална астма, професионални 
инфекциозни и паразитни болести, болести на мускулно-скелетната и нервната 
система, катаракта и други). 

Парапрофесионална болест – т.е. свързана с работата 
    отежнена от работата или с по-голяма честота вследствие условията на труд, 

частично предизвикани от работата, отключени и/или влошени, екзацербирали от 
професионалните експозиции на рискови фактори и/или са причина за нарушен 
работен капацитет, но не са основна причина за болестта (напр. язва на 
дуоденума, артериална хипертония, неврози и др.). Тяхната етиология е 
комплексна и свързана с допълнителни непроизводствени обстоятелства. 

 
 
 Те ангажират различни органи и системи в човешкия организъм (бели дробове, 

горни дихателни пътища, кръвотворна, нервна, мускулно-скелетна система, 
сетивни органи, стомашно-чревен тракт, кожа и др.). 

 Променят се динамично, в зависимост от въвеждането на нови технологични 
процеси с нови вредности в работната среда (компютри, изкуствени минерални 
влакна и др.). 

 
ПБ водят до специфични юридически последици: 

– Право на еднократна компенсация за ПБ 
– Право на по-висока инвалидна пенсия за ПБ 
– По-високо заплащане за временна неработоспособност за ПБ 
– Право на компенсации за материални щети (храна, лекарства, специални 

диети и др.) 
– Право за компенсации за нематериални щети (болка и страдание) 

 
КРИТЕРИИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА НА ПБ 

 
1. Етиологичен фактор  - анамнестично и по документи следва да се уточни 

професионалния маршрут на пациента: 
общият трудов стаж и хронологично по години на каква длъжност, къде, кога и 
колко продължително е работил, в контакт с какви вредности от работната среда 
е бил до последното работно място. 

 
2. Оценка на рисковите фактори на работната среда и трудовия процес за 

всяка длъжност поотделно и сумарно до последното работно място. 
 

3. Anamnesis morbi :  
 -    Кога се появяват първите оплаквания, с какво се свързват, вкл. имало ли е  



промени в технологичния процес или нередности в системата на  техническата 
профилактика по това време.  
- Как се повлияват симптомите при отсъствие от работа (отпуск,  
  трудоустрояване ) или обратно при връщане на работното място. 

 
- Търсят се специфични клинични признаци, например :  

 специфична катаракта в клиничната картина на отравянето с тринитротилуол;  
 специфични оцветявания в устната кухина при отравяне с някои метали - т.нар. 

стоматологични стигми от оловна, живачна и др. интоксикации 
 перфорация на носната преграда при отравяне с хром, никел, арсен, флуор 
 специфичен рентгенов образ на костната флуороза 
 типична рентгенологична картина при пневмокониозите 
 типична катаракта при нейонизиращи лъчения 
 левкопении при йонизиращи фактори. 

 
4. Характерно съчетание на синдроми :  
 - перифернонервен, мускулно-скелетен и микроциркулаторен при вибрационна 

болест от локално вибрационно въздействие 
 - характерно съчетание от анемичен, гастроинтестинален, хепатален и 

неврологичен синдром се установява при средно тежка степен на хроничното 
оловно отравяне 

5. Anamnesis vitae – уточняват се минали и придружаващи заболявания: 
пневмонии, алергии, артериална хипертония и всички други съществували или 
съществуващи. Някои общи болести допринасят за влошаване развитието и 
прогресията на някои професионални болести (напр. силикоза, съчетана с 
туберкулоза -силикотуберкулоза). 

6. Фамилна анамнеза - с оглед изясняване на наследствена предиспозиция. 
7. Вредни навици (употреба на алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества) 

като етиологични или утежняващи  фактори  
8. Епидемиологичен тест – честота на дадено заболяване в еднородни 

професионални групи (цех, производство) и отчитане на индивидуалната 
чувствителност към въздействащите вредни фактори 

9. Физикален статус 
10. Лабораторни показатели и параклинични изследвания с доказателствена 

стойност: 
– Хематологични изследвания и търсене на някои особености при отделни 

болести – пунктирани еритроцити, телца на Хайнц в еритроцити, ретикулоцити 
– при някои интоксикации; 

– Биохомични и химични изследвания – търсене на токсични вещества и техните 
метаболити в биологични течности 

– Цитоморфологични изследвания 
– Имунологични изследвания 
– Образна диагностика – рентгенологична, компютъртомографска, 

магнитно-резонансна томография, инфрачервена термография и пр. 
– Функционални изследвания – спирометрия, КГА и АКР, ЕЕГ, ЕКГ, ЕМГ, 

палестезиометрия, доплерова сонография, диагностика на автономната 



нервна система 
ЦЕЛ на параклиничните изследвания : 
 откриване на токсичното вещество или негов метаболит в кръв, урина, слюнка, 

косми за диагностиката на хроничните отравяния;  
 Установяване на промените във: 
   -  вибрацонния усет, дисталната автономна функция  при вибрационна болест  
    - рентгенография и ФИД при пневмокониозите 
    - КАТ и бронхопровокационни тестове при бронхоспастични състояния  
    - тонална аудиометрия  с типични параметри при професионален неврит на 

слуховия нерв  
11. Оценка на динамиката на патологичния процес:  
 отслабване или пълна обратимост на симптомите на професионални алергози, 

мускулно-скелетна патология, заболявания на ГДП и кожата, хроничен бронхит и 
др. след  прекратяване, респ. възстановяване на контакта с вредния фактор  - 
т.нар.  елиминационен, респ. експозиционен  тест  

 динамика след проведено специфично антидотно лечение при 
хроничните интоксикации - диагностика ex juvantibus 

12. Диференциална диагноза 
13. Пол и възраст  - от значение за заболявания на мускулно-скелетната система, 

възприемчивост към токсични нокси, прахово въздействие 
 

НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 ПБ са свързани с парични компенсации и привилегии и по закон не може да се 

постави диагноза еднолично. Затова са нужни познания върху експертизата на 
ПБ, заложени в   действащи у нас нормативни актове: 

 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и 
отчитане на професионалните болести [1] 

 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите 
злополуки[2] 

[1] Обн. ДВ бр. 33/2001 г., в сила от 4.07.2001г. 
[2] Обн. ДВ бр. 6/2000 г., в сила от 1.01.2000 г. 
 

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ  
 При съмнение за ПБ, всеки правоспособен лекар (вкл. и в областта на 

денталната медицина) може да изкаже съмнение, а в специализираните КПЗ да 
бъде диагностицирано професионално заболяване, но само на предварителен 
етап.  

 Производството по признаване на ПБ може да се осъществи по 
административен или съдебен път. Административният път е чрез органите на 
експертизата (ТЕЛК, НЕЛК) след извършване на задължителна процедура за 
ПБ.  

 
Процедурата за професионално заболяване включва:  

 
 изпращане на Бързо известие за професионално заболяване  до ТП на НОИ по 

местоживеене на заболялото лице [1];   



 проучване на ПБ от комисия на ТП НОИ (в състав представител на осигурителя, 
представители на работниците - служители от комитета по условия на труд, 
допуска се присъствие на лицето или негови близки и наследници) относно 
налични вредни фактори и професионален риск в предприятието. Осигурителят е 
длъжен в 30 дневен срок да представи на комисията данни за условията на труд и 
здравословното състояние на лицето, производствени характеристики, здравно 
досие от СТМ, лабораторни измервания и др. 

[1] съгласно чл. 61 КСО (Кодекс за социално осигуряване) 
 

Административната процедура за ПБ включва: 
 
 Специализирани комисии по професионални болести към ТЕЛК по райони 

издават експертно решение (в срок до 40 дни от получаването на медицинското 
досие), с което се признава или отхвърля професионалния характер на 
заболяването. ЕР се основава на: клиничен преглед, медицинско досие и 
допълнително събрани доказателства и е за срок от 3 години, след което лицето 
се преосвидетелства. ТЕЛК взима решение и по степента на намалената 
трудоспособност [1], попълва регистрационна карта за признато професионално 
заболяване заедно с ЕР [2]. 

[1] съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредба за 
медицинската експертиза (обн. ДВ, бр. 47/7.06.2005 г.) 

[2] по своята правна същност представлява индивидуален административен акт и 
може да се обжалва  по Закона за административното производство пред НЕЛК и 
Върховния административен съд (ВАС) (чл.5 т.4 ВАС) 

 Недоволните от решенията на ТЕЛК страни, се обръщат към НЕЛК за 
арбитражно решение, като възраженията се подават в рамките на 14 дневен 
срок от връчване експертното решение на ТЕЛК. Правен интерес за обжалване 
на експертните решения на ТЕЛК пред НЕЛК имат осигуреното лице, 
осигурителят, ТП на НОИ. 

 Регистрация на ПБ. 
 

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА 
Определение 
    ТЗ е всяко внезапно увреждане на здравето, причинило неработоспособност или 

смърт и станало по време, във връзка или по повод на изпълняваната работа, 
както и при всяка работа, извършвана в интерес на предприятието. 

  
Трудова е и злополуката, станала  при: 

 
 придвижването от мястото на живеене до мястото на работа и обратно [1]. 
 придвижването до и от работното място, от и до мястото за хранене [2]. 
 при придвижване – до и от мястото за получаване за възнаграждение [3]. 
[1] чл.55 ал.1 т.1 КСО  
[2] чл.55 ал.2 т.2 КСО 
[3] чл. 55 ал. 2 т.3 КСО 
 



РАЗЛИКИ МЕЖДУ ПБ И ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА 
    Правни последици от признато професионално заболяване по Кодекса на Труда : 
 

охранителни и привилегировани режими за трудоустрояване и възможно 
най-пълно  използване на остатъчната им трудоспособност. Работодателят е 
длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа, съгласно 
предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му [1].  
При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя 
той дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутното му 
трудово възнаграждение от деня, в който е получил предписанието за 
трудоустрояване до изпълняването му[2]. 

[1] съгласно разпоредбата на чл. 317 от КТ (Кодекса на труда) 
[2] чл. 217 ал.1.от КТ 

 
Правни последици от призната ПБ по Кодекса на Труда: 

 
 Работодателят може да прекрати трудовия договор при невъзможност на 

работника или служителя за изпълнение на възложената му работа поради 
болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност) или по здравни 
противопоказания съобразно с експертното становище на ТЕЛК. Когато 
работодателят има друга работа, подходяща за здравното състояние на 
работника и той желае да я заеме, трудовото правоотношение не се прекъсва. 
Ако работодателят не се съобрази с това законово изискване (чл. 325 т.9 КТ), то 
заповедта му за прекратяване на трудовото правоотношение ще бъде 
незаконосъобразна и може да бъде атакувана в съда в 6-месечен срок от датата 
на прекратяване на трудовото правоотношение. КТ предвижда и специален ред 
за уволнение на работници и служители, които са трудоустроени или страдат от 
заболявания, визирани в Наредба №5, в чийто списък под т.5 е посочено и 
професионално заболяване. За тези лица работодателят е длъжен да поиска 
мнението на ТЕЛК и Инспекцията на труда преди уволнението. 

 ОСИГУРИТЕЛНИ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПБ: 
 Право на обезщетение за временна неработоспособност 
 Право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална 

болест [1] 
 Право на помощи [2] 
 Осъвременяване, индексиране и компенсиране на парични обезщетения, пенсии 

и помощи [3] 
 Помощно-технически средства, свързани с увреждането [4]. 
[1] чл. 24 т.1. КЗОО (Кодекс за социално осигуряване) 
[2] чл.24 т.2. КЗОО 
[3] чл. 24 т.2 КЗОО 
[4] чл.24 т.4. КЗОО 

  
Обезщетения на болния от ПБ чрез съдебен иск: 

 - за имуществени вреди - разликата между получаваното трудово 
възнаграждение като здрав и получаваното по-късно като болен трудово 
възнаграждение или обезщетение за временна неработоспособност, 



трудоустрояване или отпусната пенсия за инвалидност или имуществени вреди 
от прекратяване на получаването на някои други постоянни плащания, които е 
имал като здрав – извънреден труд, съвместителство, граждански договори и 
други. 
– за извършени разходи за лекарства, за усилена храна, специална диета и 

балнеолечение 
– за неимуществени вреди - болки, морални терзания, страдания и 

безпокойство 
– повторен иск за ексцес – влошаване на здравето  

ВРЕМЕННА ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ: 
 временно освобождаване от работа за амбулаторно или стационарно лечение 

(личен лекар, ЛКК ) 
 временно трудоустрояване на работа без контакт с вредния фактор (ТЕЛК) 
 предоставяне на облекчени условия на труд на същото работно място (ТЕЛК) 
 трайно трудоустрояване (ТЕЛК). 
ТРАЙНА ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ 
за ПБ се определя от органите на експертизата - ТЕЛК, НЕЛК за определен срок от 
време. 
 Степента на инвалидизация се определя в проценти като компенсациите са 

съобразени с нея: 
 До 50% - не се изплаща пенсия за инвалидност 
 Между 51-70% съответства на трета група инвалидност с право на ограничена 

пенсия за инвалидност 
 71- 90% съответства на втора група инвалидност с право на по-голяма пенсия за 

инвалидност 
 91% и повече съответства на първа група инвалидност като над 51% има право 

на придружител (личен асистент). 
Профилактика на професионалните болести 

 Първична (техническа) профилактика 
 Вторичната (медицинска) профилактика се състои в осъществяване на 

предварителни и периодични профилактични медицински прегледи[1] (скрининг 
и наблюдение на работещите) с оглед ранна диагностика и оценка на здравното 
им състояние.  

 Третичната медицинска профилактика обхваща лечението на професионалните 
болести с оглед недопускане на усложнения и прогресията им. 

[1] Предварителните и периодичните профилактични медицински прегледи се 
реализират съобразно Наредбата за профилактичните прегледи (ДВ - бр. 
4-5/1987г., ДВ - бр. 102/1994г., ДВ - бр. 65/1991 г.). 

Служба по трудова медицина (СТМ) 
 Организацията на периодичните медицински скринингови прегледи се извършва 

от СТМ, сключили договор със съответното предприятие.  
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 
Постановление №175 от 16 юли 2008 г. на МС за приемане на списък на 
професионалните болести. 
Обн. ДВ. Бр.66 от 25 юли 2008 г. 


