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БУЛСТАТ 160105708 

Работно време на 

лечебното 

заведение 

24 часа 

Здравна услуга Писмено съобщение за смърт 

Правно 

основание 

Закон за гражданската регистрация – чл. 55 

Органа който 

предоставя 

услугата 

МБАЛ «Св. Св. Козма и Дамян» ООД 

Работно време на 

Звеното за 

административн

о обслужване 

 

от 07:30 до 16:30 часа, без прекъсване за обедна почивка 

Процедура по 

предоставяне 

Цел на процедурата 

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за издаване 

на писмено съобщение за смърт, при настъпило неблагоприятно събитие в 

лечебното заведение. 

Осъществяване на процедурата 

Писменото съобщение за смърт, настъпила в лечебно заведение се 

съставя от управителя на лечебното заведение или от лице, на което със заповед 

е възложено това. Лекарят, установил смъртта попълва „Съобщение за смърт“ 

по образец ЕСГРАОН-ТДС № 3, най-рано 6 часа след настъпване на смъртта.  

Съобщението за смърт се попълва в три екземпляра. Първият екземпляр 

се изпраща на длъжностното лице по гражданското състояние в общината 

(Община Пловдив, район „Тракия“) на чиято територия е настъпило събитието. 

Вторият екземпляр от документа се изпраща на съответната регионална здравна 



инспекция (РЗИ – Пловдив) в двумесечен срок от издаването му. Третият остава 

на съхранение в лечебното заведение.  

Съобщението за смърт се подписва от управителя на МБАЛ „Св. Св. 

Козма и Дамян“ ООД или от упълномощено от него лице и се подпечатва с 

официалния  печат на лечебното заведение.  
Образци на 

формуляри 

няма 

Необходими 

документи 

Лична карта на покойния или 

Бележка от съответното РПУ 

Срок на действие 

на документа        

Удостоверява състоянието, към момента на издаването му. 

Такса или 

цените, 

основание за 

тяхното 

определяне и 

начините на 

плащане 

Не се изисква 

 

Органът, 

осъществяващ 

контрол върху 

дейността на 

органа по 

предоставяне на 

услугата 

Министерство на здравеопазването 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Срок за 

изпълнение 

Най-рано 6 часа след настъпване на смъртта, но не по-късно от 48 часа. 

 

  


