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НАРЕДБА № 25 ОТ 4 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА 
ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ 

Обн. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г.,  
изм. ДВ. бр.69 от 7 Август 2001г. 

Раздел I. 

Общи положения 

Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира обхвата, реда и условията за оказване на 
спешна медицинска помощ от лечебните заведения. 

(2) Спешна медицинска помощ се оказва от всички лечебни заведения, 
регистрирани по реда и условията, посочени в Закона за лечебните заведения. 

Чл. 2. Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, 
насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи 
нарушения и поддържане виталните функции на организма. 

Чл. 3. Всички лечебни заведения оказват необходимия обем от спешна 
медицинска помощ на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от 
неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статут. 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Обект на спешна медицинска помощ са: 

1. всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо 
живота им; 

2. болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или 
сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП); 

3. лица с данни за психично разстройство, които представляват  опасност за себе 
си или околните; 

4. жени със започващо раждане или аборт; 

5. деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ; 

6. болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта 
на заболяването; 
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Чл. 5. Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска 
помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика. 

Чл. 6. Лечебните заведения, чийто основен предмет на дейност включва 
оказване на спешна медицинска помощ, е необходимо да разполагат със: 

1. квалифицирани медицински специалисти; 

2. апаратура за спешна диагностика, терапия и мониториране жизненоважните 
функции на организма; 

3. специализирани транспортни средства, обзаведени с необходимата апаратура 
за оказване на спешна медицинска помощ. 

Чл. 7. Разходите по оказване на спешна медицинска помощ до хоспитализиране 
на пациента се поемат от държавата. 

Раздел II.  

Ред за оказване на спешна медицинска помощ 

Чл. 8. Лечебните заведения за извънболнична помощ са задължени да 
осигуряват възможния обем от медицински дейности за поддържане виталните 
функции на болния до пристигане на екип за спешна медицинска помощ. 

Чл. 9. Центровете за спешна медицинска помощ организират и осигуряват: 

1. оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на 
местопроизшествието; 

2. необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно 
възможностите и наличната апаратура; 

3. клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата 
хоспитализация; 

4. провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни 
дейности до настаняването на пациента в болница; 

5. оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, 
осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и 
гражданската защита; 

6. спешната консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки 
спешен санитарен транспорт на републиканските и районните консултанти; 



 

Този документ достига до вас благодарение на здравния портал www.zdrave.bg 

3 

7. координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните 
заведения, в които се извършват трансплантации; 

8. приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана 
информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ 
и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен 
носител за срок 3 години; 

9. осигуряване на специализиран транспорт за: 

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ; 

б) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) кръв, кръвни продукти, донори, органи, 
медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване 
на спешна медицинска помощ. 

в) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) спешно болни с показания за транспорт от 
реанимационен екип от/между лечебни заведения; 

г) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) републикански и районни консултанти; 

д) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) превозване на трупове, подлежащи на съдебно-
медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно 
заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на 
обществени места. 

10. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) вземане на кръвни проби за алкохол и други 
упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства; 

11. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) експертиза за временна неработоспособност. 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Центровете за спешна медицинска помощ 
закупуват и разпределят между екипите медикаментите, посочени в "Лекарствен 
лист-медикаменти за нуждите на ЦСМП" (приложение № 1), съгласно 
посочените в последното наименования, лекарствени форми, разфасовки и 
разпределение. При липса на посочените медикаменти последните могат да се 
заменят с такива, притежаващи същия анатомо-терапевтичен код, лекарствена 
форма и разфасовка. 

Раздел III.  

Взаимоотношения между центровете за спешна 
медицинска помощ и другите лечебни заведения 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) В случаите на необходимост от 
медицинска помощ, извън посочените в чл. 4, ръководителят на районната 
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координационна централа може да възложи изпълнението на лечебно заведение 
за извънболнична помощ. 

(2) Дежурният екип в ЦСМП може да търси помощ за диагностика и лечение на 
спешно болен пациент от дежурния лекар или специалист на държавно или 
общинско лечебно заведение за болнична помощ. Последният е длъжен да се 
отзове. В този случай изследванията и консултациите са за сметка на лечебното 
заведение. 

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Отговорността за вреди, причинени в 
резултат на ненавременно явяване на екип за спешна медицинска помощ или 
пренасочване на повикването, се търси по общия граждански ред. 

(2) При реализирана отговорност по реда на ал. 1 ЦСМП може да предяви 
регресен иск срещу лицето, което виновно е причинило вредата. 

Чл. 12. (1) Центровете за спешна медицинска помощ оказват спешна 
медицинска помощ на мястото на инцидента, по време на транспорта и в 
спешно отделение. 

(2) Спешно отделение се разкрива на територията на многопрофилна болница. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Престоят на пациенти в спешно отделение не 
може да превишава дванадесет часа. 

Чл. 13. (1) При състояние на постъпилите в ЦСМП пациенти, налагащо 
продължаване на лечението в болнична обстановка, екипът на ЦСМП предлага 
спешна хоспитализация в специализирано болнично отделение. Дежурният 
лекар в последното е длъжен да приеме по спешност за преглед, изследване и 
диагностика предложения за хоспитализация пациент. 

(2) При предлагане на пациент за хоспитализация екипът за спешна медицинска 
помощ предава на дежурния лекар в болничното заведение надлежно попълнена 
документация за пациента съгласно чл. 15, ал. 1. 

(3) В случай на отказ от хоспитализация дежурният лекар в болничното 
заведение е длъжен да отрази становището си във "Фиш за медицинско 
обслужване на пациент от спешен екип". 

Раздел IV.  

Документация 

Чл. 14. Центровете за спешна медицинска помощ ежемесечно попълват и 
изпращат в Министерството на здравеопазването "Сведение за дейността на 
ЦСМП" и "Сведение за дейността на ФСМП" (приложение № 2). 
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Чл. 15. (1) Екипите за спешна помощ попълват: 

1. "Фиш за медицинско обслужване от спешен екип" за всеки прегледан пациент 
(приложение № 3) в два екземпляра-един за архива на ЦСМП и един за 
пациента; 

2. "Реанимационен лист" за всеки пациент, при когото са извършени 
реанимационни дейности (приложение № 4), в два екземпляра-един приложен 
към медицинската документация на пациента и един за архива на ЦСМП. 

3. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) "Фиш за спешна заявка" при всяко изпълнение 
на повикване за спешен медицински транспорт (приложение № 5). 

(2) Екземплярите от документите по ал.1 се съхраняват в архива на ЦСМП за 
срок 3 години. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Тази наредба се издава на основание § 8 от Закона за лечебните заведения и 
§ 11 от Закона за народното здраве. 

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 7 за спешната медицинска помощ (обн., 
ДВ, бр. 47 от 1994 г.; изм., бр. 52 от 1995 г.). 

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) 

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Контролът по изпълнение на тази наредба се 
възлага на РЦЗ и Дирекция "ЛПП" в Министерството на здравеопазването. 

 

Приложение № 1 към чл. 10 

Лекарствен лист - медикаменти за нуждите на ЦСМП 

АТС код 
Химико терапевтична 

група 
Международно 
непатентно 

Търговско 
наименование 

Лек. форма, E О З 

    
наименование 

/INN/ 
  разфасовка       

1 2 3 4 5 6 7 8 
Храносмилателна система и метаболизъм 

A03AD01 
Спазмолитични и 
ангихолинергични 

Papaverini 
hydrochloridum 

Papaverinum 
hydroHoridum 

Атр. 20mg-
1ml 

• •   

A03AD02 
Спазмолитични и 
антихолинергични 

Drotaveruu 
hydгocЫondum 

No-Spa 
Атр. 40mg-
2ml 

  •   

А03ВА01 Спазмолитични и Atropini sulfas Atropini sulfas Атр. Img-1ml • • • 
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антихолинергични 

А03ВВ01 
Спазмолитични и 
антихолинергични 

Hyoscini 
butylbromidum 

Buscolvsin Amp. 2%-2inl • • • 

А03ЕА 
Спазмолитик, 
психолептик, 

  Alcozin Атр.-2ml • •   

  аналгетик             

A03FA01 
Средства засилващи 
перисталтиката 

Metoclopramidi 
hydrochloridum 

Cerucal 
Amp. 10mg-
2ml 

• • • 

A04AD00 
Антиеметични 
средства 

Chlorphenaethazim 
bimalonas 

Pyrimetin Amp. - 2ml • •   

А07ВА01 
Препарата на активен 
въглен 

  Carbo activatus Granul-25g • • • 

А10АА01 
Антидиабетични 
медикаменти, 

Insulinum 
Actrapid HM 
Novolet 

Amp. 300IU-
3тl 

  •   

  инсулини             

А12АА03 
Минерални добавки. 
Калций 

Calcii gluconas 
Calcium 
gluconicum 

Amp. 10%-
10ml 

• • • 

А12ВАОО 
Минералки добавки. 
Калий 

Kalii chloridum Kalii chloridum 
Атр. 15%.-
10ml 

  •   

Кръв и кръвообразуващи органи 

В01АВ01 
Антитромботични. 
Група на 

Heparinum Heparin Na 
Fl. 40KU-
40ml 

  •   

  хепарина             

В01АС06 
Тромбоцитни 
антиагреганти 

Acidum 
acetysalicylicum 

Acetysal Tab. - 300mg • • • 

B01AD01 
Фибринолитични 
ензими 

Streptokinasum Streptokinase 
Fl.sic.-
1500000 IE 

• •   

В02ВА02 
Вит.К и друга 
хемостатици 

Menadioni Natrii 
bisulfas 

Vitamin К(з) 
Amp. 10mg-
1ml 

  •   

В02ВС06 Локални хемостатици Trombinum Trombogel 6х6смх2 • • • 

В05АА05 
Плазмени 
заместители 

Dextranum Haemodex-40 
Sol-inf. 10%-
500ml 

  •   

В05ВВ01 
Разтвори-
електролити 

Electrolytes Наrtтапп 
Sol.uif.- 
500ml 

  •   

В05ВВ01 
Разтвори-
електролити 

Electrolytes Ringer 
Sol.inf.- 
500ml 

  • • 

В05ВС01 
Разтвори-осмотични 
диуретици 

Mannitolum Mannitol 
Sol.inf. 18%-
500ml 

• • • 

В05СВ01 Солеви разтвори Natrii chloridum 
Natrium 
chloratum 

Amp. 0.9%-
10ml 

• • • 

В05СВ01 Солеви разтвори Natrii chloridum 
Natrium 
chloratum 

Sol.inf. 0.9%-
500ml 

• • • 

В05СВ04 Солеви разтвори Natrii Sol.Natrium 
Amp. 8.4%-
20ml 

• • • 

    hydrogencarbonas hydrocarbonicum         

В05СХ01 Разтвори 
Glucosum 
anhydricum 

Glucosa 
Amp. 10%- 
10ml 

• • • 

В05СХ01 Разтвори 
Glucosum 
anhydricum 

Glucosa 
Amp. 40%- 
10ml 

• • • 

В05СХ01 Разтвори Glucosum Glucosa Sol.inf. 5%- • • • 



 

Този документ достига до вас благодарение на здравния портал www.zdrave.bg 

7 

monohydratum 500ml 

В05СХ01 Разтвори 
Glucosum 
monohydratum 

Glucosa 
Sol.inf. 10%-
500ml 

• •   

Сърдечно съдова система 

С01АА05 
Дигиталисови 
гликозиди 

Digoxinum Dilacor 
Amp. 250mg- 
2ml 

• • • 

С01ВА02 
Антиаритмични 
средства клас IA 

Procainamidi 
hydrochloridum 

Procainamid 
"Spofa" 

Amp. 500mg-
5ml 

  •   

С01ВА05 
Антиаритмични 
средства клас IA 

Ajmalinum 
monoaethanolum 

Gilurytmal 10 
Amp. 50mg-
10ml 

• • • 

С01ВА05 
Антиаритмични 
средства клас IA 

Ajmahnum 
monoaethanoium 

Gilurytmal 2 
Amp. 50mg-
2ml 

•     

C01BB01 
Ангиарнтмични 
средства клас IA 

Lidocainum Lidocain Amp. 2%-2ml •     

С01ВВ01 
Антиаритмични 
средства клас IB 

Lidocainum Lidocain 
Amp. 1%-
10ml 

• • • 

C01BD01 
Антваритмични 
средства клас III 

Amiodaroni 
hydrochloridum 

Cordarone 
Amp. 150mg-
3ml 

  •   

C01CA01 
Адринергични и 
допаминергични 

Etilefrini 
hydrochloridum 

Effortil 
Amp. 10mg-
1ml 

•   • 

  препарати             

C01CA02 
Адринергични и 
допаминергични 

Isoprenalini sulfas Isoprenalin 
Amp. 500mg-
1ml 

• •   

  препарати             

C01CA04 
Адринергични и 
допаминергични 

Dopanuni 
hydrochloridum 

Dopamin Amp. 1%-5ml • • • 

  препарати             

C01CA07 
Адринергични и 
допаминергични 

Dobutaminum 
hydrochlondum 

Dobuxan 
Sol.inj.250mg-
20ml 

• •   

  препарати             

C01DA02 
Вазодилататори, 
органични 

Nitroglycerolum Nitroglycerin Tab. 500ug • • • 

  нитрати             

C01DA08 
Вазодилататори, 
органични 

Isosorbidi dinitras Isoket phupspray 
Aer. 15ml- 
lOOdos 

• •   

  нитрати             

C01EB10 
Друга сърдечни 
препарати 

Adenosine Adenocor 
Sol.Inj. 6mg-
2ml 

  •   

C02AC01 
Антихипертензивни с 
централно 

Clonidini 
hydrochloridun 

Clophazolin 
Amp. 150mg-
1ml 

• • • 

  действие             

C03CA01 
Мощни диуретици, 
сулфонамиди 

Furosemidum Furosemid 
Amp. 20mg-
2ml 

• • • 

C03AE02 
Периферии 
Вазодилататори 

Nicergolinum 
Nicergolin 
"Phannachim" 

Amp. sicc.-
4mg 

  •   

C07AA05 
Бета блокери, 
неселективни 

Propranololi Propranolol 
Amp. 5mg-
5ml 

• • • 

    hydrochloridum           

C07AB02 
Бега блокери, 
селективни 

Atenololum 
Atenolol 
"Sofhanna" 

Tab.- 100mg   •   



 

Този документ достига до вас благодарение на здравния портал www.zdrave.bg 

8 

C08CA05 
Калдиев антагонист 
със 

Nifedipinum 
Nifedipin 
"Pharmachim" 

Sol.2%-40ml • • • 

  съдово действие             

C08CA05 
Калциев антагонист 
със 

Nifedipinum 
Nifedipin 
"Pharmachim" 

Dr.-10mg • •   

  съдово действие             

C08DA01 Селекгивни калциеви 
VerapaniiU 
hydrochloridum 

Verapamil 
"Pharmachim" 

Amp. 5mg- 
2inl 

• • • 

  антагониста             
Пикочо полова система и полови хормони 

G02AB01 
Утероактивни 
медикаменти 

Methylergometrini 
maleas 

Methylergometrin 
Amp. 200mg-
1ml 

• • • 

G02CA00 
Подтискащи 
маточните 

Fenoteroli 
bronudmn 

Partusisten 
Amp. 500ng- 
10ml 

• •   

  контракции             
Хормонални препарати за системно приложение 

Н02АВ04 Глюкокортикоиди 
Methylprednisolonu
m 

Methylprednisolon 
Amp.sicc.-
20mg 

• • • 

      "Sofhanna"         

Н02АВ04 Глюкокортикоиди 
Methylprednisolonu
m 

Methylprednisolon 
Amp-sicc.- 
125mg 

• • • 

      Phannachim         

Н02АВ04 Глюкокортикоиди 
Methylprediusolonu
m 

Methylprednisolon 
Amp-sioc." 
250mg 

• • • 

      "Sofhanna"         

Н02АВ04 Глюкокортикоиди 
Methylprediusolonu
m 

Solu Medrol Fl. inj.-500mg   •   

Н02АВ02 Глюкокортикоиди Dexamethasonum Dexamethason 
Amp. 4mg- 
1ml 

  •   

Н02АВ09 Глюкокортикоиди Hydrocortisonum Sopolcort H 
Amp. sice.-
100mg 

• •   

Антиинфекциозни препарати за системно приложение 

J06AA02 Имуннисерумн Tetanus antiserum Tetanus antiserum 
Amp. 10000 
IU 

  •   

J06АА03 Имунни серуми 
Snake venom 
antiserum 

Snake venom 
antiserum 

Amp. 100 AU   •   

Нерна система 

N01AH01 Анестетици, опиоиди Fentanyli citras Stobium 
Аmр. 100mg-
2ml 

• • • 

N02AA01 Опиоидни аналгетици 
Моrphini 
hydrochoridum 

Morphini 
hydrochoridum 

Amp.1%-1ml   •   

N02BB02 
Аналгетици и 
антипиретици 

Metamizolum Analgui Amp. 1g-2ml • • • 

N05AA01 
Психолептипи, 
антипсихотични 

Chlorpromazini 
hydrochloridum 

Chlorazin 
Amp. 50mg-
5ml 

• •   

  средства             

N05BA01 
Психолептиии, 
анксиолитици 

Diazepamum Diazepam 
Amp. 10mg-
2ml 

• • • 

N05BA01 
Психолештщи, 
анксиолитици 

Diazepamum Diazepam- Destin sol.reel. 10mg • • • 
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N05CM11 
Сънотворни и 
седативни 

Natrii bromiduni 
Natrium 
bromatum 

Amp. 10%. 
5ml 

• •   

N07AA01 Парасимпатомиметици,
Neostigmini 
methylsulfas 

Syntostigmin 
Amp.500fig-
1ml 

  • • 

  антихолинестераза             
Дихателна система 

R03AC02 
Селекгивни бета-2 
адреномиметици 

Salbutamolum Salbutamol 
Aer. 
100mg/dose 

• •   

R03CA01 
Алфа и бета 
адреномиметици 

Adrenalinum Adrenalin 
Amp. 0.025%-
1ml 

• • • 

R03CB03 
Неселективни бета 
адреномиметипи 

Orciprenalini sulfas Astmopent 
Amp. 500mg- 
1ml 

• •   

R03DA05 
Антиастматични за 
системно 

Anunophyllinum Novphyllin 
Amp. 480mg-
2ml 

•     

  приложение             

R03DA05 
Ангаастматични за 
системно 

Aminophyllmum Novphyllin 
Amp. 240mg-
10ml 

• • • 

  приложение             

R06AC03 
Ангихистаминови за 
системно 

Chlorpyraminum AUergosan 
Amp. 20mg- 
2ml 

• •   

  приложение             

R07ABOO 
Дихателни 
аналептици 

Bemegridum Ahypnon 
Amp. 50mg-
10 ml 

• •   

Разни 

V07AB 
Нетерапевгични 
продукти, 

Aqua pro 
injectionibus 

Aqua ad 
mjectabilia 

Amp.- 10ml • • • 

  разтворители             

V07AB03 
Антидот при 
интоксикации 

Natrii calcii edetas 
EDTA-caldum 
dinatrium 

Amp. 10%. 
10ml 

  •   

  с тежки метали             
V07AB06 Ангвдот при цианови Natrii nitris Natrium nitrosum Amp. 1%- 1ml   •   

  интоксикации             

V07AB13 
Аягидот при 
интоксикации с ФОС 

Obidoximi 
cЫoridum 

Obidoxim 
Amp. 500mg.- 
5ml 

  • • 

V07AB15 
Антидот при 
хероинови 

Naloxoni chloridum Naloxone 
Amp. 400mg- 
1ml 

• • • 

  интоксикации             
          

колона 6 - медикаменти, които може да бъдат закупувани и да се предоставят за 
употреба на екипите за извънболнична спешна медицинска помощ; 

колона 7 - медикаменти, които може да бъдат закупувани и да се предоставят за 
употреба в СО/СС; 

колона 8 - медикаменти, които трябва да бъдат задължително в наличност в 
ЦСМП. 

  



 

Този документ достига до вас благодарение на здравния портал www.zdrave.bg 

10 

Приложение № 2 към чл. 14 

СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСМП 
(включва данните от всички филиали) 

  
               
  ЦСМП гр./с.   За периода от _/_/__ до _/_/__   брой филиали    
               

  обслужвано население   
в т.ч. 
деца 

  територия               кв.км    

               
  ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСМП                       таблица 1   
  № 1. показатели 2. общо 3. СМП 4. МП 5. транспорт    
  1 постъпили повиквания            
  2 изпълнени повиквания            

  3 
предадени на други леч. 
заведения 

           

  4 
повиквания забавени от 
оператор 

           

  5 
повиквания забавени от 
екипите 

           

  6 
подадения адрес не е 
открит 

           

  7 
посоченото лице не е 
открито 

           

  8 
подателя се е отказал от 
помощ  

           

  9 
лица получили 
медицинска помощ 

           

  10 
деца получили 
медицинска помощ 

           

  11 
хоспитализирани 
пациенти 

           

  12 хоспитализирани деца            
  13 амбулаторни прегледи            

  14 
починали преди 
пристигане на екипа 

           

  15 
починали при 
обслужване извън СО 

           

  16 
починали при 
обслужване в СО 

           

  17 
починали по време на 
транспорт 

           

  18 брой реанимации            
  19 направени ЕКГ            

  20 
хирургически 
манипулации 

           

  21 
изпратени повече от 
една линейка 
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  таблица 2   таблица 3   
    травми възрастни деца     отравяния възрастни деца    

  1 криминални       1 
битови 
случайни 

       

  2 
опит 
самоубийство 

      2 
битови 
умишлени 

       

  3 производствени       3 професионални        
  4 битови       4 общо        
  5 транспортни            
  6 спортни       таблица 4    

  7 общо       
докарани от екип 
СМП 

възрастни деца    

            постъпили в СО        
        
  данни за екипите таблица 5   
  вид екипи реанимац. лекарски долекарски транспортни    

  
среден брой екипи работили на 
смяна 

           

  
средна натовареност на един 
екип 

           

        

  
данни за изразходваните финансови средства за издръжка по 

параграфи в хил. лв. 
таблица 

6 
  

  § § § § § § § § §   
                      
        
    таблица 7   

  
общ брой санитарни 
автомобили в движение 

изминати километри, общо за периода   

        
        
        
        
  Директор: Главен счетоводител:   
  подпис, печат подпис   
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СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФСМП 
  
          
  ФСМП гр./с.   За периода от _/_/__ до _/_/__   
               

  обслужвано население   
в т.ч. 
деца 

  територия               кв.км    

               
  ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФСМП                       таблица 1   
  № 1. показатели 2. общо 3. СМП 4. МП 5. транспорт    
  1 постъпили повиквания            
  2 изпълнени повиквания            
  3 забавени повиквания            

  4 
подадения адрес 
неоткрит 

           

  5 
посоченото лице не е 
открито 

           

  6 
подателя се е отказал от 
помощ 

           

  7 
лица получили 
медицинска помощ 

           

  8 
деца получили 
медицинска помощ 

           

  9 
хоспитализирани 
пациенти 

           

  10 хоспитализирани деца            
  11 амбулаторни прегледи            

  12 
починали преди 
пристигане на екипа 

           

  13 
починали при 
обслужване извън СО 

           

  14 
починали при 
обслужване в СО 

           

  15 
починали по време на 
транспорт 

           

  16 брой реанимации            
  17 направени ЕКГ            

  18 
хирургически 
манипулации 

           

  19 
изпратени повече от 
една линейка 

           

          
  таблица 2   таблица 3   
    травми възрастни деца     отравяния възрастни деца    

  1 криминални       1 
битови 
случайни 

       

  2 
опит 
самоубийство 

      2 
битови 
умишлени 

       

  3 производствени       3 професионални        
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  4 битови       4 общо        
  5 транспортни            
  6 спортни       таблица 4    

  7 общо       
докарани от екип 
СМП 

възрастни деца    

            
постъпили в 
СО/СС 

       

        
  данни за екипите таблица 5   
  вид екипи реанимац. лекарски долекарски транспортни    

  
среден брой екипи работили на 
смяна 

           

  
средна натовареност на един 
екип 

           

  таблица 6   
        

  
общ брой санитарни 
автомобили в движение 

изминати километри, общо за периода   

        
        
        
        
  Директор: Отговорник на ФСМП:   
  подпис, печат подпис   
        
        
        

                                    

  

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1 

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) 
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Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1, т. 2 

РЕАНИМАЦИОНЕН ЛИСТ ЦСМП гр.   ФСМП гр/с. 
        

Лекар:   �  �  �  �  �  �   
�  �  �  
�  �  � 

  
�  �  �  �  
�  � 

подпис   
№ на фиша за 
спешна помощ 

  
код на 
екипа 

  
ден  месец  
година 

              
  
Пациент:               име                презиме                фамилия                      ��г. 
    
  начало 
(r) час                         
(r) минута                         
АН систола (тт Нд)                         
АН диастола (тт Нд)                         
Сърдечна честота (у/мин)                         
Дихателна честота (вд/мин)                         
Периферен пулс (у/мин)                         
О2 Маска                         
Интубация                         
О2 л./мин.                          
Индиректен сърдечен масаж                         
Дефибрилация (J)                         
Централен източник                         
ЦВН (тт Н2O)                          
Сатурация                         
ЕКГ запис                         
                          
Медикаменти:                         
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
  
Описание състоянието на пациента /симптоми, диагнози/, изход: 
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Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 3 

  

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2001г.) 

ФИШ ЗА СПЕШНА ЗАЯВКА 
  

ЦСМП гр........ ФИШ ЗА СПЕШНА ПАЦИЕНТ 
  ЗАЯВКА   
ДАТА: ЧАС: ИМЕ 
ИСКАНЕ,   АДРЕС 
ПОСТЪПИЛО     
ОТ:     
      
      
ИСКАЩ   ЕГН 
ЛЕКАР:     
      
ДЛЪЖНОСТ   ОТДЕЛЕНИЕ 
ТЕЛ: ФАКС: Възраст..... г. 
    Пол: М  Ж 
Вид искана СПЕШНО КЪМ 
помощ: ПРЕХВЪРЛЯНЕ   
  СПЕШНА ПРОФИЛ 
  КОНСУЛТАЦИЯ   
  СПЕШНА КРЪВ 
  ДОСТАВКА МЕДИКА- 
    МЕНТИ 
  ДРУГА: ДРУГИ 
МОТИВ: КР. ГРУПА: МЕДИКА- 
    МЕНТ 
  А- АВ-В-0 KОЛИ- 
  RH: ЧЕСТВО 
ДИАГНОЗА И КРАТКА ИСТОРИЯ 
НА ЗАБОЛЯВАНЕТО 
  
  РЕШЕНИЕ НА   
  ДЕЖУРНИЯ ЛЕКАР   
      
      
      
  ИЗПЪЛНЕНИЕ   
  СПЕШНА   
  КОНСУЛТАЦИЯ   
1. ПОВИК- 3. ПРИСТИГАНЕ КОНСУЛ- 
ВАНЕ   ТАНТ: 
2. ОТПЪТУ- 4. ЗАВРЪЩАНЕ   
ВАНЕ     
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СПЕШНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ПРИЕМАЩА ОТДЕЛЕНИЕ..... РЕШЕНИЕ 
БОЛНИЦА... ВЗАИМНО РКЦ 
  СЪГЛАСИЕ   
ЕКИП: 1. По- 3. Пристигане 5. Пристигане 
викване... ч. в болница 1... ч. в болница 2... ч. 
2. Отпъту- 4. Отпътуване 6. Отпътуване от 
ване .... ч. от болница 1... ч. болница 2 ... ч. 
    7. Завръща- 
    не .... ч. 

СПЕШНА ДОСТАВКА 
Продукт ......... Заявка ........ ч. Доставка ....... ч. 
Доставчик .....     
Кола     
1. Повикване 3. Пристигане 4. Завръщане 
..... ч. ..... ч. ..... ч. 
2. Отпътуване     
..... ч.     
5. Завръщане ...     
..... ч.     

ЗАБЕЛЕЖКИ 
СЛУЧАЯТ ПРИКЛЮЧЕН 
В ........... ЧАСА                             ДЕЖУРЕН ЛЕКАР 

В РКЦ:....... 
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ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 
  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ГРАД .............. 
  

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 
  

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ......... 
  

Дата на консултацията Място на консултацията 
..................... .......................................................................... 
Име на болния ............. ЕГН .................................................. 
    
................................................................................................... 
  
Диагнози: 1. ............................................................................... 
  2. ................................................................................ 
  3. ................................................................................ 
Причини, мотивирали искането за консултация 
................................................................. 
.......................................................................................................... 
............................................................................................................ 
............................................................................................................. 
Пациентът: остава в болнично заведение 
......................................................................................... 
.................................................................................................. 
е прехвърлен в следното болнично заведение ................................................. 
................................................................................................................. 
  
Според консултанта спешната консултация се е 
оказала: 
- животоспасяваща 
- необходима 
- ненужна 
Име на консултанта: .............................................................................................. 

Подпис: 
 


