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Изх.№ 07/ 2010 г. 
 

До г-жа Стефка Цанкова 
Гл.секретар на МЗ 

 
 

Уважаема г-жо Цанкова, 
 
Благодаря за своевременния отговор на мое писмо с вх.№  96-П-32/23.08.2010, 
получено днес на електронната ми поща с изх.№ 96-П-32/02.09.2010. 
Впечатлен съм от бързината и експедитивността на управляваната от вас 
администрация.Понеже от писмото останах с впечатление за неяснота в представения 
от мен казус,може би от непълното ми описание на случая,си позволявам накратко 
отново да го разясня,поради големия интерес за ОПЛ от областта. 
Казусът е следния: За моя пациентка  смъртта настъпва в друго населено 
място,отдалечено от моята практика,в друга община.Смъртта настъпва в дома на член 
от семейството,от изяснено заболяване и няма съмнение за насилствена смърт.В спор 
с дознателя по телефона  не можахме да уточним кой трябва да издаде съобщението за 
смърт.Случаят се реши като аз помолих по телефона друг ОПЛ от населеното 
място,където е починала пациентката,но близките не са пожелали да заплатят 
услугата,за което естествено щяха да получат и финансов документ.Затова въпросите 
ми са следните:  
1.задължен ли е личния лекар на пациента или друг лекар ,работещ в съответното  
населено място,където е починал пациента,съгласно сегашната нормативна уредба,да 
извърши мъртвопроверителство в дома и съответно да издаде съобщение за смърт  и 
ако не е задължен  кой  трябва да извърши тази услуга, при отказ на служителите на 
дознанието и на екип на ЦСМП за транспорт на трупа в отделение по съдебна 
медицина. 
2.Ако съответния лекар все пак се съгласи да извърши тази услуга, тя заплаща ли се от 
НЗОК(т.е.включена ли е в пакета услуги на ПИМП) или цената се обявява от 
лечебното заведение съгласно ценоразпис на услугите невключени в пакета 
услуги,заплащани от НЗОК. 
 
Уважаема г-жо Цанкова,предварително Ви благодаря за отговора,понеже зная за 
извънредната натовареност на екипа Ви в подготовката на нормативната база за 
провежданата реформа в здравеопазването. 
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