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Структура на 

МБАЛ „Св. Св. 

Козма и Дамян“ 

ООД 

 
Адрес 4002, Пловдив, ЖК „ТРАКИЯ“, ул. „Маестро Георги Атанасов“ № 19 

Контакти:  
телефон 

електронна поща  

интернет страница 

 

032 / 68 38 08, 0889/146772 

kozmaidamian@abv.bg 

www.kozmadamian.com 

БУЛСТАТ 160105708 

Работно време на 

лечебното 

заведение 

24 часа 

Здравна услуга Изготвяне на етапна епикриза 

Правно 

основание 

Национален рамков договор 

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да 

отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за 

болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 23 

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 изготвяне 

и издаване на етапна епикризи при проведено болнично лечение в отделенията 

към МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД, гр. Пловдив. 

Осъществяване на процедурата 

Пациент, настанен на лечение в стационарния блок на МБАЛ „Св. Св. 

Козма и Дамян“ ООД, при който в хода на диагностиката и лечението се 

установи необходимост от определен обем спешна медицинска помощ, която не 

може да бъде осъществена в лечебното заведение, се превежда своевременно в 

друго лечебно заведение, което може да осъществи тази дейност. 

Превеждането се извършва след осъществяване на контакт и получаване 



на съгласие за това от приемащото лечебно заведение. 

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД осигурява подходящ транспорт и 

съпровождащи пациента медицински специалисти в зависимост от състоянието 

и потребностите му. 

Лекуващия лекар на пациента в МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД 

изготвя етапна епикриза, към която се прилагат всички медицински документи 

за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейност 

Образци на 

формуляри 

Епикризата е унифицирана, съгласно изикванията на НРД – чл. 287 

Необходими 

документи 

История на заболяването с вкл. всички необходими медицински документи и 

изследвания, свързани с лечението на пациента. 

Срок на действие 

на документа        

Безсрочен  

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, НЗОК 

 

Срок за 

изпълнение 

Етапната епикриза се издава при превеждане или пренасочване на пациент 

към друго лечебно заведение.  

Електронен 

адрес за 

предложение във 

връзка с 

услугата 

kozmaidamian@abv.bg 

www.kozmadamian.com 

Начини на 

предоставяне на 

резултата от 

услугата 

 На регистратурата на лечебното заведение – лично или от упълномощено 

лице; 

 

 

  


