
ДИРЕКТИВА ЗА КРАЯ НА ЖИВОТА (ADVANCE DIRECTIVE) 

 

Част първа. Дългосрочен медицински пълномощник 

 

Долуподписаният,  

(вашето име) 

С настоящата декларация определям : 

 

(името на вашия пълномощник) 

 

(домашен адрес на вашия пълномощник) 

 

(служебен телефон)   (домашен телефон) 

като упълномощен да взема решения за медицинските грижи вместо мен, ако и когато аз няма 

да имам възможност да вземам такива решения сам. Тази декларация дава на моя 

пълномощник правото да се съгласи да получавам, да се въздържи или да откаже всеки вид 

здравна грижа, лечение, услуга или диагностична процедура. Моят пълномощник освен това 

има правото да говори с медицинския персонал за моето състояние, да има достъп до 

медицинския ми запис, да дава информация и да подписва формулярите, необходими за 

изпълнение на тези решения. В случай, че лицето, определено като мой пълномощник, не е 

достъпно, няма възможност или няма желание да процедира като мой пълномощник, аз 

упълномощавам следното/следните лице/лица в реда, посочен по-долу  

1.  

(името на вашия пълномощник) 

 

(домашен адрес на вашия пълномощник) 

 

(служебен телефон)   (домашен телефон) 

 

2.  

(името на вашия пълномощник) 



 

(домашен адрес на вашия пълномощник) 

 

(служебен телефон)   (домашен телефон) 

Чрез този документ аз упълномощавам моя Медицински пълномощник, който ще процедира 

като такъв в случай на невъзможност да взема лично решения за медицинските грижи, 

насочени към мен, като упълномощаването продължава докато продължава моята 

неспособност да вземам и изявявам решенията си сам/а. 

Когато взема решения за медицинските грижи вместо мен, моят Медицински пълномощник 

трябва да мисли за действията, които са в съгласие с обсъжданията ни в миналото, моите 

предпочитания за лечение, изразени във Втора част (ако съм попълнил Втора част), 

религиозните и други мои вярвания и ценности и как съм вземал медицински и други важни 

решения в миналото. Ако за него все още е неясно какво бих решил в конкретния случай, 

Медицинският ми пълномощник трябва да вземе решение вместо мен, което би било  в мой 

интерес, с оглед на ползите, рисковете и грижите, свързани с настоящото ми състояние и 

лечебните възможности. 

Допълнителни инструкции (свързани с  медицински грижи, погребение и други) 

 

 

 

 

Част втора. Декларация 

Долуподписаният  

(вашето име) 

в ясно съзнание и поне 18-годишна възраст, настоявам моят живот да не бъде изкуствено 

продължаван при обстоятелствата, описани по-долу, и с настоящата декларирам, че: 

Ако в някакъв момент моят лекуващ лекар или друг квалифициран лекар писмено 

удостовери, че:  

A. Имам травма или болест, които са терминално състояние, и за които назначаването 

на животоподдържащи процедури може само да продължи процеса на умиране и аз 

съм неспособен да взема лично решение, или 

B. Аз съм в персистиращо вегетиращо състояния 

Настоявам животоподдържащите процедури да бъдат: (изберете само една възможност) 

_____ Аз настоявам животоподдържащите процедури да бъдат отложени или отказани 

съгласно условията на тази декларация. Да се разбира, че животоподдържащите процедури не 



трябва да включват всяка медицинска процедура или интервенция за хранене, считана за 

необходима от лекуващия лекар, за да осигури комфорт или да отстрани болката 

_____Аз настоявам животоподдържащите процедури да бъдат продължени за периот от не по-

малко от ______ дни, и ако няма промяна в моето състояние, която да покаже на моите лекари, 

че прогнозата ми се подобрява, тогава настоявам животоподдържащите процедури да бъдат 

отложени или отказани съгласно условията на тази декларация. Да се разбира, че 

животоподдържащите процедури не трябва да включват всяка медицинска процедура или 

интервенция за хранене, считана за необходима от лекуващия лекар, за да осигури комфорт 

или да отстрани болката. 

_____Аз настоявам животоподдържащите процедури да бъдат продължени за неопределено 

време, независимо от моята прогноза. В случай, че единствената процедура, на която съм 

подложен, е изкуствено хранене, аз настоявам да се предприемат следните действия: 

(отбележете само една възможност) 

_____Изкуственото хранене трябва да се прекрати, когато е единствената процедура, на която 

съм подложен; или 

_____Изкуственото хранене трябва да се продължи за _____ дни, когато е единствената 

процедура, на която съм подложен; или 

_____Изкуственото хранене трябва да продължи за неопределено време, когато е 

единствената процедура, на която съм подложен.  

Освен това, настоявам:  

 

 

 

(ако имате други желания, моля впишете ги. Те могат да се отнасят до лечение в хоспис, 

други медицински грижи, немедицински желания, като например погребение. Добавете 

допълнителни страници, ако е необходимо) 

При невъзможност да изразя лично желанията си за използването на такива живото-

поддържащи процедури, моето желание е тази декларация да бъде уважена от моя 

Медицински пълномощник (ако съм определил такъв), семейството и лекаря/лекарите като 

окончателна изява на юридическото ми право да откажа медицинско или хирургично 

лечение и да приема последствията от този отказ.  

 

Трета част. Оформление 

Чрез подписа си тук показвам, че разбирам целта и ефекта от този документ. 

Подпис:  

Дата:  



Адрес:  

 

СВИДЕТЕЛИ 

Декларирам, че лично познавам лицето, което подписва и потвърждава този документ 

(„пациента”), че потвърждава и лично подписва тази Директива за края на живота в мое 

присъствие, и че той/тя изглежда в добро психично здраве, не е разстроен/а, уплашен/а и 

под влияние. Не съм подписал/а този документ вместо пациента. Не съм лицето, посочено 

като Медицински пълномощник в този документ. Не съм лекар, нито друго медицинско 

лице, предоставящо медицински грижи на пациента, както и служител на лекаря на 

пациента. Не претендирам и  не съм посочен като наследник на каквато и да е част от 

имуществото и имотите на пациента. 

Подпис на първия свитедел:         . 

Дата 

Име 

Подпис на втория свидетел: 

Дата 

Име 

 

Запазете оригиналния документ на сигурно, но достъпно място. Не го прибирайте в сейф, 

откъдето другите не могат да го вземат.  Дайте копие от подписания оригинален документ на 

посочения от вас Медицински пълномощник, семейството, лекаря/ите, близките приятели, 

колеги и всеки друг, който би могъл да бъде включен в медицинските грижи за вас. Ако 

постъпвате в лечебно заведение, носете с медицинските си документи и този документ.  

Обсъждайте с вашия Медицински пълномощник, лекарите, семейството, колегите и 

приятелите своите желания за лечение. Ако желаете да направите промени в документа, след 

като е подписан от свидетелите, трябва да попълните нов документ. Винаги можете да 

анулирате документа. Този документ няма да е ефективен в случай на медицинска спешност. В 

случай на спешност персоналът на спешните отделения е задължен да извършва сърдечно-

съдова реанимация.  


