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ЕТИЧЕН КОДЕКС 

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦСМП - СТАР А ЗАГОРА 

РАЗДЕЛ 1 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.l. 11/ Този кодекс определя правилата за етично поведение на 

служителите в ЦСМП - Ст. Загора и има за цел да повиши общественото 

доверие в техния професионализъм и морал, както и издигане престижа на тази 

структура. 

/2/ Дейността на служителите се осъществява при спазване на съвкупност 

от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида 

и обществото при спазването на принципите на човечност, всеотдайност, 

чувство на отговорност при упражняване на професиите на лекари, фелдшери и 

медицински сестри, съчетани с принципите на законност, лоялност, честност, 

безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност за всички 

служители. 

/3/ Служителите изпълняват служебните си задължения при строго 

спазване законодателството в Република България и в зависимост от функциите, 

които изпълняват предлагат и вземат решения, водещи до укрепване на 

доверието в здравното заведение - ЦСМП, като извършват дейностга си 

компетентно, обективно и добросъвестно, със стремеж за непрекъснато 

подобряване на работата си в интерес на гражданите. 



/4/ При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася 

любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и 

достойнството на личността и не допуска, каквито и да е прояви на 

дискриминация. 

/5/ Служителите на ЦСМП - Ст. Загора изпълняват служебните си 

задължения при строго спазване на националното законодателство. 

РАЗДЕЛ 11 

ЕТИЧНИ ЦЕННОСТИ 

Чл.2. При упражняване на лекарската професия и професиите на 

медицински фелдшер, медицинска сестра, акушерка, шофьор и санитар се 

приемат следните ценности: 

1. Професионална компетентност и отговорност; 

2. Честност, човечност, милосърдие; 

3. Добросъвестност; 

4. Тактичност в отношенията с пациентите, колегите, обществото; 

5. Неприязън към самонадеяността и самохвалството; 

6. Вежливост към пациента и неговите близки; 

7. Психологичен подход към болния; 

8. Толерантност към религиозните убеждения, етническите традиции, 

политическите убеждения и политическата принадлежност на личността; 

9. Еднакво отношение към болните с различно обществено, социално и 

материално положение; 

Чл. 3. При упражняване на дейност свързана с административното 

обслужване на персонала в ЦСМП- Ст. Загора се прилагат следните ценности: 

законосъобразност, своевременност, точност, добросъвестност, 



безпристрастност, опазване на данните и личната информация за служителите, 

станали известни по повод изпълнение на служебните им задължения. 

РАЗдЕЛ 111 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО 

СЛУЖИТЕЛИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 

Взаимоотношения между лекар и пациент: 

Чл. 4. Лекарят има право на професионална независимост и лична свобода 

за осигуряване на медицинска помощ и грижи за пациента при упражняване на 

професията си. 

Чл. 5. Лекарят не може да провежда изследвания, които биха навредили 

на психиката, достойнството и морала на лицето . 

Чл. 6. Лекарят няма право да извършва лечебно-диагностични процедури 

без съгласието на болния или близките му, освен при непосредствена заплаха :за 

живота на пациента. 

Чл. 7. Лекарят зачита правото на болния да го информира за неговото 

състояние, естеството на болестта и за средствата и възможностите за лечение, 

като при всички случаи поддържа духа, подкрепя вярата на болния и се грижи за 

душевното му спокойствие. 

Чл.8. Когато болният поради непознаване на опасните последици на 

заболяването отказва съгласие за необходимо лечение, лекарят по собствена 

преценка разяснява и неблагоприятната прогноза, ако не се проведе това 

лечение. 

Чл. 9. Лекарят няма право да прекъсва живота на пациента. 

Чл. 10. Лекарят трябва да извърши всичко възможно за неизлечимо болни 

да прекарат живота си без болки и страдания. 
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Чл. 11. Лекарят е длъжен за установяване на настъпила смърт да използва 

всички критерии за сигурност на преценката, съгласно правилата за добра 

медицинска практика. 

Чл. 12. Лекарят е длъжен да потърси консултация от друг лекар или 

лекари, когато състоянието или заболяването на пациента налага това. 

Чл.13. Лекарят или лечебното заведение нямат право на отказ за 

консултация, ако такава се желае от болния или близките му и те са готови да 

поемат разходите по желаната консултация. 

Взаимоотношения между професионалисти по здравни грижи и 

пациентите 

Чл.14./1/ Като осигуряващи здравни грижи, професионалистите по 

здравни грижи са преди всичко заинтересовани от посрещането и 

удовлетворяването на нуждите на хората като био-психо-социални и 

интелектуални личности . 

121 Професионалистът по здравни грижи трябва да използва всички научни 

и професионални познания, умения, опит и квалификация в полза на 

пациентите, относно превенция и лечение на болести, рехабилитация и 

облекчаване на болката, без да компрометира собствената си науч на и 

професионална независимост. 

Чл. 15. При изпълнение на задълженията си професионалистът по здравни 

грижи трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до 

предположението, че той /тя: 

• сътрудничи с непрофесионалисти; 

• цели лична публичност или друга облага; 

• манипулира или мами пациента; 

• участва в нелоялна професионална конкуренция. 

Чл.16. Професионалистът по здравни грижи оказва пълно уважение на 

личността, честността и почтеността на пациента. Той /тя/ трябва да предприеме 
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всякакви действия, които спомагат, но и да се въздържа от всякакви действия , 

които могат да засегнат чувството на лична свобода и свободна воля на 

пациента. 

Чл.17. Професионалистът по здравни грижи се въздържа от всякакви 

действия, които могат да застрашат живота на пациента в рамките на своята 

компетентност. 

Чл.18. Професионалистът по здравни грижи осигурява на пациента и 

неговите близки информация от своята компетентност, касаещи прогнозата, 

диагнозата, лечението и евентуалните рискове и предимства, преди 

предприемането на каквито и да е медицински действия. 

Чл.19. Професионалистът по здравни грижи избягва всяка злоупотреба, 

поради привилегированите си взаимоотношения с пациентите и поради 

привилегирования достъп до тяхната личност, имущество , дом и работно място. 

Чл. 20. Професионалистът по здравни грижи отказва подаръци, услуги 

или гостоприемство от пациентите, за които се грижи в момента, тъй като те 

могат да бъдат изтълкувани като възможност за упражняване на влияние за 

получаване на преференцнално внимание или други ползи . 

Чл.21. Осигуряването на здравни грижи изисква уважение към човешкия 

живот при всякакви обстоятелства, както и към достойнството и свободния 

избор на пациента. В случаите на нелечими болести в последния стадий, 

професионалистите по здравни грижи могат да се ограничат до облекчаване на 

физическата и душевна болка на пациента, като осигурят подходяща подкрепа за 

него и неговите близки. 

Чл.22 . Професионалистът по здравни грижи съблюдава 

конфиденциалността по отношение на личната информация за пациента и 

преценява внимателно споделянето на тази информация, съгласно Нормативната 

уредба. 



Взаимоотношения между служителите от административния сектор с 

останалите служители от ЦСМП и гражданите 

Чл.23. Служителят от административния сектор изпълнява задълженията 

си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност 

на разглежданите случаи и лица, и прави обслужването достъпно за всеки. 

Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, 

своевременно, точно и добросъвестно. Той отговаря на поставените въпроси 

съобразно функциите, които изпълнява като при необходимост пренасочва 

гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност. 

Взаимоотношения между шофьорите и пациентите 

Чл.24. Шофьорът на санитарен автомобил трябва да бъде внимателен и 

предпазлив към пациентите при транспортирането и пренасянето им до 

болничното заведение особено към деца, инвалиди, възрастни хора, тежко болни 

или тежко пострадали при ПТП, злополуки, аварии и други. 

РАЗДЕЛ IV 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КАТЕГОРИИТЕ 

ПЕРСОИАЛЕ ЦСМП-СТАРАЗАГОРА 

Взаимоотношение между лекари: 

Чл.25. Колегиалността е основен дълг, който трябва да се спазва, като се 

уважават интересите на болния . 

Чл.26. Лекарите винаги си дължат морална помощ. 

Чл.27. Забранено е да се оклеветява колега, да се злослови за него и да се 

разпространяват обвинения, които могат да му навредят при упражняване на 

професията. 

Чл.28. Професионални и лични разногласия не могат да бъдат предмет на 

публична полемика. 



Чл.29. Недостойно е лекар да злепоставя колегата си чрез преценка и 

критика на неговата лечебна дейност, или чрез изказвания срещу неговата 

личност. 

Чл.ЗО. Интересът на болния, както и колегиалността изискват доверие в 

отношението на лекуващия лекар и лекаря консултант. 

Чл.31. Споровете от етичен и деонтологичен характер между лекари са в 

компетенциите на комисиите по професионална етика на БЛС. 

Чл.32. Лекарят помага на заболял свой колега и сътрудничи с тези, които 

го лекуват. 

Взаимоотношения между професионалистите по здравни грижи 

Чл.33. Професионалистът по здравни грижи трябва да е в коректни 

отношения с колегите си, като оставя настрана различията си с тях в името на 

интересите на пациента, той /тя/ трябва да уважава и да отдава внимание на 

колегите си, независимо от ранга, образованието и квалификацията им и да 

уважава йерархията. 

Чл.34. Професионалистът по здравни грижи трябва да съблюдава за обема 

на работа и натовареността на своите колеги и да информира своевременно 

регионалната етична комисия, когато установи злоупотреба с тру да им , или 

нарушение на нормите за безопасни и здравословни условия на труд. 

Взаимоотношения между лекарите, професионалистите по здравни 

грижи и помощен персонал- санитари 

Чл.35. Професионалистът по здравни грижи трябва да следва с точност 

лекарските предписания и подържа едновременно с това научната си 

независимост и професионалната си идентичност, като равнопоставен член на 

терапевтичния екип. 

Чл.36. Професионалистът по здравни грижи трябва да се въздържа от 

действия или коментари, които биха уронили честта и достойнството на 

съсловието. 



Чл.37. Професионалистът по здравни грижи трябва да уведомява 

своевременно лекарите и съответно други отговорни лица и институции за 

всякакви промени и обстоятелства, които могат да поставят живота на пациента 

в опасност. 

Взаимоотношения между служителите в административен сектор 

Чл.38. В отношенията с колегите си, служителят проявява уважение и 

коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и 

правата на отделната личност. 

Чл.39. Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с 

правото им на личен живот. 

Чл.40. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени 

от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител . 

Чл.41. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят 

трябва да дава пример на останалите служители, а за служителите на ръководни 

длъжности и по отношение на подчинените си. 

Взаимоотношения между шофьорите на санитарни автомобили 

Чл. 42. Шофьорите на санитарни автомобили трябва да са коректни с 

колегите си при изпълнение на служебните си задължения, да проявяват чувство 

за взаимопомощ и уважение независимо от възрастта, опита и образованието му. 

Когато възникнат професионални противоречия между шофьорите на 

санитарни автомобили, трябва да търсят съдействието на непосредствения 

ръководител, ако не могат да ги разрешат сами. 

Взаимоотношения между шофьорите на санитарни автомобили 

и лекарите /професионалистите по здравни грижи/ 



Чл.43. 11/lllофьорът на санитарен автомобил трябва коректно да следва 

указанията на лекаря /професионалистът по здравни грижи/ при 

транспортирането и пренасянето на пациентите до болничното заведение. 

/2/Шофьорът на санитарен автомобил трябва да се въздържа от 

некомпетентни действия и коментари, уронващи дейността на екипа. 

Взаимоотношения между категориите персонал и обществото 

Чл.44. 11 /Лекарят е активен член на обществото, съдейства за 

популяризирането на здравословен начин на живот и обществена хигиена. 

/2/Обществото дължи на лекаря уважение, добра материална осигуреност 

и опазване на достойнството му. Лекарят сам утвърждава авторитета си със своя 

професионализъм, компетентност, знания, умение и благородство в 

отношението си към пациента и обществото. 

Чл.45. Професионалистът по здравни грижи трябва да предлага услугите и 

помощта си на обществените власти, с цел подпомагане и опазване на 

общественото здраве, съгласно научните принципи и установените норми . 

Обществото дължи на професионалистите по здравни грижи уважение при 

изпълнение на професионалните им задължения и опазване на достойнството 

им. 

Взаимоотношения между служителите на ЦСМП- Ст.Загора и 

ръководството 

Чл.46. При изпълнение на служебните задължения: 

1. Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да 

изпълнява заповедите на Директора и горестоящите органи . 

2. Служителят може да поиска писмено потвърждаване на устно отправена 

към него заповед, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. 

З.Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно 

проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа. 



4. Служителят противодейства на корупциоиии прояви и други 

неправомерни действия. 

5. Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или 

в друга обвързаност от външни лица или организации, както да иска и да приема 

подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на 

изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да 

нарушат професионалния му подход към определени въпроси . 

6. Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да 

бъдат възприети като награда за извършване на работата му, което влиза в 

служебните му задължения. 

7. При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва 

повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска 

използването му за лични цели. Служителят е длъжен своевременно да 

информира непосредствения си ръководител, а той Директора за загубата или 

повреждането на повереното му имущество . 

РАЗдЕЛ V 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл.47. /1/Лекарите, медицинските фелдшери, медицинските сестри и 

dкушерки осъществяват дейността си в интерес на живота, физическото и 

психическото здраве на пациента. Те са длъжни да познават и спазват своите 

професионални права и задължения, произтичащи от Закона за здравето, 

Законите на съсловната организация, У става на Българския лекарски съюз, 

Кодекса за професионална етика на лекарите, Етичния кодекс на медицинските 

сестри в Република България, Закона за съсловната организация и У става на 

БАПЗГ. 

/21 Служителите, работещи в административния сектор на ЦСМП - Ст. 

Загора изпълняват задълженията си с висок професионализъм, 



безпристрастност, честност, спазвайки служебната йерархия и стриктно 

спазвайки всички нормативни актове и заповеди на горестоящите органи. 

РАЗДЕЛVI 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл.48. Служителят не може да участва при обсъждането , nодготовката, 

вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са 

заинтересовани от съответното решение, или когато има със заинтересованите 

лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата 

безпристрастност. 

Чл.49. При възлагане на служебна задача, чийто изпълнение може да 

доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни 

интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител. 

Чл.50. Служителят не може да използва служебното си положение за 

осъществяване на свои лични или на семейството си интереси. 

РАЗдЕЛ VII 

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПРИЛАГАПЕТО 

НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

Чл.51. С тази система се определят механизмите за наблюдение, 

установяване на нарушения и предприемане на мерки по спазването на етичния 

кодекс. 

Чл.52. Системата се прилага при спазване на принципите на законност, 

обективност и безпристрастност. 

Чл.51. Механизъм за наблюдение спазването на Етичния кодекс: 

1. Завеждащ ФСМП отговарят за спазването на Етичния кодекс във 

съответния филиал на ЦСМП- Ст.Загора; 



2. Главният счетоводител отговаря за спазването на Етичния кодекс в АСС 

на ЦСМП - Ст. Загора; 

Чл.52. Нарушенията на нормите на настоящия Етичен кодекс се 

установяват по жалби от граждани и/или пациенти при оказване на спешна 

медицинска помощ. 

РАЗДЕЛ VIII 

ПОСТЪПВАНЕ И РЕГИТИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИ, СВЪРЗАНИ С 

НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

Чл.53. Жалбите свързани с нарушения на Етичния кодекс постъпват в 

деловодството на ЦСМП - Ст. Загора, приемат се и се регистрират в 

деловодната система от техническия сътрудник. 

Чл.54. 11/Техническият сътрудник в срок от един ден предоставя жалбата 

на Директора на ЦСМП - Ст. Загора, който поставя резолюция за разглеждането 

и от Постоянната комисия по етика. 

121 Техническият сътрудник в срок от един ден след резолюцията 

предоставя жалбата на Председателя на етичната комисия. 

РАЗДЕЛIХ 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ 

Чл.55. /11 Етичната комисия се назначава със заповед на Директора на 

ЦСМП - Ст.загора и е с постояинен характер. Състои се от председател и 

членове. Комисията по етика разглежда жалбата в съответствие с правилата за 

работа на етичната комисия . 

/2/ Комисията заседава при постъпила жалба. Заседанията се свикват от 

Председателя й. 

/3/ Принципите на действие на Комисията са следните: 

- конфиденциалност - всички данни станали известни при и по повод 

разглеждане на жалбата са конфиденциални; 



- безпристрастност - подходът при разглеждане на жалбата следва да бъде 

обективен и при наличие на субективно отношение , което ще повлияе на 

безпристрастността - всеки от членовете на комисията и нейният председател 

са длъжни да си направят самоотвод; 

- отговорност - комисията носи отговорност за действията си при 

разглеждане на случаите, а също така и по съхраняване на всички материали 

свързани с разглеждането . 

Чл.56 Нарушенията на настоящия Етичен кодекс са основание и за 

търсене на дисциплинарна отговорност по КТ, ако се установи, че с допуснатото 

нарушение е допуснато и нарушение на тру довите задължения. 

РАЗДЕЛХ 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ЕТИЧНА КОМИСИЯ 

Чл.57 / 1 /Всяко лице има право да подаде жалба при нарушения на 

Етичния кодекс. }Калбата следва да съдържа описание на случилото се и 

посочване на доказателства, в т.ч. и свидетели на случилото се. 

/2/ Анонимни жалба се регистрират, но не се разглеждат от комисията. 

/3/ )Калбите се регистрират в деловодството от техническия сътрудник. 

/4/ След резолиране от Директора, жалбата се предава на Председателя на 

Ломи сията. 

Чл.58 111 Председателят свиква заседание на Комисията. 

121 Комисията разглежда жалбата, събира посочените и допълнителни 

доказателства, в т.ч. и обяснения от посочените свидетели, като съставя 

протокол за проведените заседания в които накратко се отразява извършеното. 

/3/ След като се съберат всички доказателства, Комисията извършва 

обсъждане и приема окончателно становище по случая. 

/4/ Комисията изготвя досие по случая, което съдържа: жалбата, писмен 

отговор, ако е постъпил такъв, доказателства посочени в жалбата, доказателства 



събрани в хода на производството, в т.ч. обяснения на свидетели, други 

документи и справки, както и доклад на комисията до Директора /докладът 

може да е и част от самия протокол/ . 

/5/ Комисията приключва своята работа с предаване на досието на 

Директора. 

Чл.59 На основание докладът на комисията директорът приема решение, 

което вписва като резолюция на доклада. 

Чл.60 Резултатите по решението могат да бъдат следните: 

1. Неоснователност на жалбата; 

2. Недопустимост на жалбата, тъй като не касае нарушения на Етичния 

кодекс; 

3. Основателност на жалбата и предприети действия по недопускане на 

подобни нарушения; 

4. В случай, че с деянието е допуснато и нарушение на трудовата 

дисциплина по КТ се предприемат действия за налагане на наказание по КТ. 

Чл.61 След постановяване на решението от Директора досието се 

архивира от техническия сътрудник и се съхранява в срок до една година. 

РАЗДЕЛ XI 

ДРУГИРАЗПОРЕдБИ 

Чл.62. Етичният кодекс се свежда до знанието на всички служители и има 

задължителен характер, като запознаването с неговото съдържание се 

удостоверява лично от служителя с подпис. 

Чл.63. При първоначално встъпване в длъжност прекия ръководител е 

длъжен да запознае служителят с разпоредбите на този кодекс. 

Настоящият актуализиран кодекс е утвърден със заповед на Директора .N2 

РД-06-61124.11.2016г. и е в сила от датата на утвърждаването му. 

Изготвил:/ В.Стоилова/ 



ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА 

ЗАПОВЕД 

.N2 РД-06-61 

Гр. Стара Загора, 24.11.2016 г. 

На основание Кодекс за професионална етика на лекарите в 

България/изменен и допълнен в ДВ бр.85 от 28.09.2013г/,Кодекс за 

професионална етика на медицинските сестри,акушерките и асоциираните 

медицински специалисти/обнародван в ДВ брой 45 от 19.06.2015 г./ и 

Кодекс за поведение на служителите в държавната 

администрация/обнародван в ДВ брой 53 от 22 .06.2004г./ 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Етичен кодекс на служителите в ЦСМП-Стара Загора. 

Утвърденият кодекс да се разпечата и предостави на всички 

завеждащи на филиали, а те да го сведат до знанието на всички работещи в 

ЦСМП Ст. Загора срещу подпис. 

Изпълнението възлагам на всички Завеждащ филиали за спешна 

медицинска помощ и "Служител ЧР" в ЦС:М:П Ст. Загора. 


