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ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ЦСМП-……………….. 
 

Относно: Осъществяване на транспорт на пациенти със спешни състояния до/между 

лечебни заведения 

 

УВАЖАЕМИ/А Г-НЕ/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 
 

Във връзка с възникнали случаи на инциденти при осъществяване на транспорта на 

пациентите със спешни състояния до и между лечебни заведения, е необходимо да 

предприемете съответни действия за подобряване на организацията на спешния медицински 

транспорт, в съответствие с разпоредбите на Закона за здравето, Медицински стандарт 

„Спешна медицина”, утвърден с Наредба № 45 от 26.08.2010г. на Министъра на 

здравеопазването и останалите действащи нормативни актове, при спазване на следните 

изисквания: 

1. При транспортиране на пациент със спешно състояние от ЦСМП до лечебно 

заведение за болнична помощ или между лечебни заведения за болнична помощ решението 

за транспортиране се съобразява със: 

- района на действие и достъпа на използваното транспортно средство (автомобил, 

вертолет, друго); 

- информираното съгласие на пациента или негов законен представител; 

- при невъзможност за получаване на информирано съгласие - с решение по 

целесъобразност, взето от лекуващите лекари. 

Не се допуска транспортиране на пациент, ако транспортът или свързаните с него 

обстоятелства водят до неоправдано висок риск за здравето и живота му. 

2. При изпълнение на горепосочените условия изборът на лечебното заведение, 

където се транспортира пациентът, зависи от следните критерии: 

2.1. основна причина за състоянието на пациента - пациентът се транспортира до 

лечебно заведение за болнична помощ, разполагащо със структура със съответното ниво на 

компетентност за даденото състояние; 

2.2 очаквано времетраене на транспорта - при изпълнени условия по т. 2.1 пациентът 

се транспортира в лечебното заведение, което се прецени за най-бързо достъпно. 

3. В случаите в които състоянието на пациент, обслужван от екип на ЦСМП, не 

позволява да се осигури транспортиране в очакваното време до лечебно заведение по т. 2, 

пациента се транспортира до най-близкоразположеното лечебно заведение, в което може да 

се осъществи първична реанимация на пациента.  

В тези случаи следва да се има предвид, че съгласно чл.7 от Закона за лечебните 

заведения и чл. 100, ал.2 от Закона за здравето никое лечебно заведение не може да отказва 

медицинска помощ на лица, явили се в него в състояние, което застрашава техния живот, 

като лечебното заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности за 

пациентите, независимо от тяхното гражданство, адрес или здравноосигурителен статут. 

4. В случай, че пациентът се намира в лечебно заведение за болнична помощ с 

неадекватно за състоянието му ниво на компетентност и състоянието му не позволява да се 
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осигури транспортиране или транспортиране в очакваното време до лечебно заведение по т. 

2., в лечебното заведение спешно се организира и осъществява: 

- първична реанимация на пациента; 

- оказване на възможната медицинска помощ, необходима за овладяване на 

животозастрашаващото състояние; 

- по възможност - присъствие на републикански консултант или друг специалист по 

съответната специалност; 

При стабилизиране на състоянието се организира превеждане на пациента със 

съответен медицински транспорт в лечебно заведение, избрано по критериите в т. 2. 

5. Транспортът на болни със спешни състояния между лечебни заведения за болнична 

помощ се осъществява от екип на ЦСМП в случаите, когато болните са постъпили в 

диагностично-консултативните структури или спешно отделение/клиника на изпращащото 

лечебно заведение в спешно състояние, което не може да бъде овладяно в съответното 

лечебно заведение при наличните структури и ниво на компетентност.  

В случаите на хоспитализирани болни, при които възниква спешно състояние в хода 

на провежданото болнично лечение, превеждането се осъществява съгласно изискванията на 

чл.24 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, като 

транспорта се осъществява от екип на болничното заведение.   

При липса на оборудван за целта санитарен автомобил, по заявка на лечебното 

заведение, такъв се осигурява от ЦСМП, като разходите за транспорта се поемат от 

болничното заведение. 

6. При осъществяване на транспорт на болен със спешно състояние от ЦСМП следва 

да имат предвид и разпоредбите на чл.12, ал.1, т.7 на Правилника за устройството и 

дейността на център за спешна медицинска помощ, че медицинския екип, поел пациента 

осъществява всички дейности до предаването му в спешните отделения на лечебните 

заведения за болнична помощ или приемането му за спешна хоспитализация.  

Не се допуска смяна на медицинския екип и санитарният автомобил, осъществяват 

транспорт на пациент със спешно състояния, освен в случаите на необходимост от поемане 

на транспорта от санитарен автомобил с по-висока степен на оборудване или медицински 

екип с по-висока квалификация. В тези случаи смяната се осъществява по възможно-най 

бързия начин, без да се променя избрания най-кратък маршрут за транспортиране на 

пациента. 

Във филиалите за спешна медицинска помощ, в които има дежурен един медицински 

екип, в случаите на необходимост от осъществяване на спешен транспорт извън района на 

действие на филиала, се осигурява резервен медицински екип от останалите дежурни 

медицински екипи в съответния център за спешна медицинска помощ, а при необходимост и 

от съседни центрове. 

Във връзка с гореизложеното Ви моля да осигурите необходимата организация и и 

контрол по спазването на нормативните актове, уреждащи медицинската помощ и транспорт 

на лица със спешни състояния.  

При установяване на пропуски и нарушения на нормативните разпоредби при 

осъществяване на медицинския транспорт в ръководеното от Вас лечебно заведение, ще бъде 

търсена строга отговорност от съответните длъжностни лица. 

 

С уважение, 

 

Д-Р МИХАИЛ ЗОРТЕВ 

Заместник-министър 
 


