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ОТНОСНО: Ваше посмо изх.№ 17/29-00-69/13.07.2016 

 

Уважаема госпожо директор, 

Във вашето писмо интерпретирате голямо количество юридически документи, без да 

цитирате нито един от тях. И най-вече „Наредба 14 от 15.04.2004 за медицинските критерии и 

реда за установяване на смърт“. В нея ясно е дефинирано кой, кога и как издава съобщение за 

смърт. На въпроса кой: 

 

„Чл. 2. (1) Установяването на смърт, настъпила извън лечебно заведение, се 

извършва от лекар/и, а при липса на лекар - от фелдшер.“ 

 

„Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г., в сила от 02.04.2013 г.) (1) Лекарят/фелдшерът, 

установил смъртта, попълва "Съобщение за смърт" съобразно формата, определена с 

Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация 

на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия.“ 

 

Според цитираните членове на наредбата съобщението за смърт се издава от 

лекар/фелдшер констатирал смъртта. Следователно всеки лекар може да констатира смъртта и 

да издаде съобщението за смърт. И задължение на всеки лекар, който пръв е констатирал 

смъртта, е да издаде съобщението за смърт. И по-конкретно – знаете че е практика лекарите от 

ЦСМП да констатират смъртта на пациента но да отказват попълването на съобщение за смърт, 

и че това не е тяхно задължение, което е явна неистина. 

 

В тази връзка моля да цитирате (а не да интерпретирате) текст от закон или наредба в 

който еднозначно да е посочено че установяването на смърт извън лечебно заведение се 

констатира единствено и само  от личния лекар и той единствен е задължен да издаде 

съобщение за смърт. И ако е така – смятате ли че е единствено задължение на ОПЛ да издаде 



съобщение за смърт на свой  пациент починал в Петрич (или в Берлин), и трябва да отиде от 

Разград до Петрич само за да констатира смъртта и да издаде съобщение за смърт. Това би 

била ваша неистинна интерпретация на Наредба 14 от 15.04.2004. 

 

Госпожо Директор, в писмото си правите интерпретацията че единствено в случаите 

когато пациента не е записан за личен лекар, то следователно ще се прилага цитираният по-

горе чл.4 ал.1. Моля да проверите но в Наредба 14 никъде не се говори за лични лекари, 

осигурени или неосигурени пациенти. Текста на чл.4 ал.1 е достатъчно императивен и ясно 

посочва че първият лекар/фелдшер констатирал смъртта издава съобщение за смърт. 

 

В много от случаите пациентите са неосигурени, нямат нито един преглед при личния си 

лекар. Съответно НЗОК не е заплатила нито 1 ст за този пациент на ОПЛ. В тези случаи личният 

им лекар изобщо не ги познава. Или ги познава колкото и лекаря от ЦСМП, който отказва да 

издаде съобщение за смърт след като е констатирал смъртта на пациента с мотива,че не 

познава пациента. 

 

Моля Ви също така да цитирате текст в закон или наредба където еднозначно е 

посочено, че констатирането на смъртта е вид оказване на неотложна помощ на починалия 

пациент която дейност да е вменена на личните лекари. 

 

В писмото си също така говорите за „отказ“ от страна на личния лекар да издаде 

съобщението за смърт. Знаете много добре че няма такъв случай. Става въпрос за това че ако 

пациента е починал например в 2 часа сутринта, няма логика и законово изискване личния 

лекар незабавно посред нощите да се яви и да констатира смъртта. Това спокойно може да се 

случи на сутринта в 8 часа например, с което няма да бъдат нарушени неговите права на 

починал пациент. Също така знаете че служителите от служба ГРАО няма да отворят веднага в 3 

сутринта за да издадат смъртен акт въз основа на съобщението за смърт. Те си работят от 8 до 

17 часа, включително и в празнични и почивни дни. Така че дори и лекаря да издаде незабавно 

съобщението за смърт, близките на починалия ще трябва да изчакат до сутринта за да могат да 

продължат процедурата по издаване на смъртния акт. 

 

На проведено събрание на СОПЛР на 21.07.2016 изложеното по-горе беше подкрепено 

единодушно от всички ОПЛ.  Въз основа на решението от събрание на СОПЛР настояваме да 

отмените указанията  си до изпълнителите на първична медицинска помощ цитирани в писмо 

№ 29-00-69/13.07.2016. В качеството си на наш договорен партньор,  сте вменили  задължения, 

които не са еднозначно определени като единствено на ОПЛ. 

 

 

гр.Разград    Председател на СОПЛР: ............................................. 

29.07.2016       / Д-р Карагьозова / 


