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ВЪТРЕШНИ ПPABИЛA HA ЦCMП-TЪPГOBИЩE ЗA KOMYHИKAЦИЯ C ГPAЖДAHИ и

ПOCTЪПИЛИ ЖАЛБИ, CИГHAЛИ И ПPEПOPЪKИ HA XAPTИEH ИЛИ EЛEKTPOHEH

HOCИTEЛ
Чл.1 Настоящите правила уреждат реда и процедурата в ЦСМП-Търговище при получаване
и разглеждане нa жалби, сигнали, похвални адреси или предложения от граждани, постъпили на
хартиен носител и e-mail.
Чл.2 Вътрешните правила имат за цел да улеснят комуникацията с граждани и техния достъп
до администрацията на ЦCMП-Търговище.
Чл.3 Постьпилите сигнални материали от граждани отразяват визията на гражданското
общество лечебното заведение и подпомагат усъвършенстване организацията на работа в ЦСМПТърговище.
Чл.4 Всеки гражданин, физическо или юридическо лице може дa депозира на хартиен

носител или no e-mail нa ЦCMП-Търговище сигнали или жалба.
Чл.5 Подадените сигнали могат да се отнасят за действия или бездействия на длъжностни
лица от ФCMП относно незаконосъобразност, злоупотреба със служебно положение и некоректно
изпълнена медицинска дейност.
Чл.7 Директорът упълномощава длъжностното лице — технически сътрудник да осъществява
достъп до всички получени сигнални материали в ACC от граждани чрез e-mail нa ЦСМПТърговище или на хартиен носител.
Сигналите и предложенията могат да бъдaт подадени устно пред Директора в приемния ден зa
граждани/вторник от 11:00 часа до 13:00 часа / също на хартиен носител или чрез електронно писмо

нa e-mail адрес.
Чл.9 Сигналите и предложенията също та могат да се приемат no телефон, no електронната
поща или чрез обособените пощенски кутии в четирите ФСМП и АСС.
Чл.10 Подаденият сигнал трябва дa съдържа 3-те имена нa подателя, неговия адрес, телефон
и електронна поща зa обратна комуникация с отговор. Техническият сътрудник извършва no
телефон идентификация на автора на сигнала за достоверност и неговия телефон.
Чл.11 Полученият сигнал се регистрира в системата за входяща кореспонденция. Същият се
предава незабавно на Директора от упълномощеното лице no т.7 за запознаване, указания за
проверка на сигнала в определен срок.

Чл.12 Във всички случаи на немедицински и медицински действия или бездействия,
сигнализирани от граждани Директорът събира постоянната комисия със своя 3аповед в състав:
лекар, главна медицинска сестра, Ръководител, група/транспорт/ и отговорник ФCMП и служител
„Човешки ресурси" за подробно разглеждане на визирания казус. При необкодимост в Комисията
се включва правоспособен юрист.
Чл.13. Комисията се организира и събира в рамките на 3 работни дни от получаване на
сигналния документ. Директорът дава указания за извършване на проверка no случая.
Чл.14. Директорът на ЦСМП-Търговище изисква задължително писмени обяснения oт
виновните лица и същите се изслушват пред комисията no чл.12.
Чл.15. Комисията има право на достьп дo медицински и немедицински документи, аудиозаписи в система 112 и други материали касаещи конкретния случай.
Чл.16. За всеки отделен случай се образува досие от документи, съхранявани при технически
сътрудник на ЦСМП-Търговище.
Чл.17. He ce образува производство no анонимни сигнали и жалби, които не съответстват на
рсалния подател при идентификация на жалбата.
Чл.18. За извършената проверка Комисията, която разглежда сигнала изготвя в 7 дневен срок
Доклад и Протокол дo Директора на ЦСМП-Търговище.
Директорът анализира всички постъпили документи - Доклад, Протокол, Обяснения на служители,
документи в оригинал и оперативни материали no случая.
Чл.19. При непълнота в производство на Комисията и необходимост oт допълнителни данни
и сведения същата се свиква отново до 3 работни дни.
Чл.20. Подадените сигнали не могат да се разглеждат или възлагат на длъжностни лица,
чиитo действия cc засягат в сигнала или жалбата.
Чл.21. B заключение на производството Директорът и Комисията обобщават резултатите и
изготвят писмен oтгoвop дo жалбоподателя съгласно регламентираните срокове no АПК no чл.57,
117, 118,121и 122.
Чл.22 Отговорът се изпраща на хартиен носител с обратна разписка или no елекронен адрес

на посочен e-mail от жалбоподателя в едномесечен срок от постъпване на curnana в ЦСМПТърговище.
Чл.23. Настоящите правила регламентират организацията на работа в ACC ua ЦСМПТърговище no разглеждане и отговор на постьпилите сигнални материали и жалби на граждани.
Чл.24. Контрол no изпълнението на настоящите правила се възлага за сигнали в обхвата на

медицинската дейност на Главна медицинска сестра, транспортна дейност — Ръководител,група
„транспорт"и финансово-стопанска на Главен счетоводител.
Чл.25. Неразделна част от настоящите правила е указателната информация за достъп на
граждани, която е поставена във входните помещения на ФCMП-Търговище, ФCMП-Омуртаг,
ФСМЛ-Антоново, ФСМП-Попово и АСС.
Чл.26. Настоящите правила пoдлeжaт на актуализация при промяна във вътрешната и
външна нормативна уредба.
Чл.27. Приложение 1— информация за достъп на граждани дo ЦСМЛ-Търговище. Телефони

завръзка — 0601/638-10; 0601/639-73 и e-mail: csmptarg@elnics.com
Чл. 28 Настоящите правила дa бъдат публикувани в сайта на ЦСМП-Търговище с
Приложение 1— Информация за достъп на граждани до ЦСМП-Търговище.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗA ДOCTЪП HA ГPAЖДAИИ ДO ЦCMЛ-TЪPГOBИЩE
1.Център за спешна медицинска помощ — Търговище е лечебно заведение, където
медицински специалисти и друг персонал оказват помощ на болни и пострадали с остро и
внезапно възникнали животозастрашаващи състояния в дома или на мястото на инцидента.
Центьр за спешна медицинска помощ - Търговище е лечебно заведение с непрекъснат,
неограничен, 24 часов режим на работа осъществяван на екипен принцип чрез 12 часови дежурства.
ЦСМП-Търговище е юридическо лице със седалище в съответния административен център, на чиято
територия развива своята дейност. Центьр за спешна медицинска помощ-Търговище обслужва 188
населени места, локализирани в пет общини с население 117719 души и площ 2462 хиляди квадратни
метра.
Обект на спешна помощ ca:
I. Болни и пострадали сами потьрсили медицинска помощ.
2. Болни и пострадали с остри и внезапно настьпили животозастрашаващи състояния.
3. Болни и пострадали, при които нe може да cc определи характера и тяжестга нa състоянието.
4. Деца до една годишна възраст.
5. Психично болни представляващи опасност за себе Cu и околните.
I1. Центьр за спешна медицинска помощ-Търговище е създаден и структуриран с
Постановление на MC № 211-06.10.1994 г.
Центьр за спешна медицинска помощ-Търговище организира и осигурява:
• Оказване на квалифицирана CMП на местопроизшествието.
• Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и

наличната апаратура
• Клиницното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация
•Провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до
настаняването на пациента в болница
• Оказване на CMП при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействия с
органите на полицията, пожарната и гражданската защита.
• Приемане,регистриране,обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационнокомуникационна система на постьпилите ловиквания зa помощ и подадената информация от екипите;
данните cc съхраняват върху магнитен носител за срок от три години;
• Осигуряване на специализиран транспорт за:,,
Пациенти, нуждаещи cc от СМП
Кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между
лечебните заведения за оказване на СМП;
Спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/ между лечебните
заведения;
Превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на
произшествието да съответното лечебно завецение за болнична помощ, в случаите на

инцидентно настъпила смърт на обществени места;
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Струкіурв
C uen своевремечно оказване на (ЈVІ II Ha тсриториwга на обѕіаспа са ражрипі '
филиала: ФСМH-Търговище. ФСМII-IІоііево, ФСМH-Омуртаг н ФСМf1 Ан н
обезпечени със съответните екигіи сыласно изискванията, както следва:

at РКЦ:
6/ Реанимационен екип или лекарски екип Ф( МГІТърј'овище
в/ Лекареки екип ФСМГ1-tlопово
г/ долекарски екип ФСМI І-Търговінце,ФСМI I-Гlовово. ФСМ( I()м'рѓtиг. ФС Г'1 I I' H
-
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cf Стационарен екип ФСМГІ-Погюво, ФСМП-Омуртаг, ФСМ[І-Аитоіюио:
ж!Стациоварев диспечерски екніі ФСМЇІ-'іърговище
-
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III. Достьпът до ЦСМП-Търговиuіе cc осъіідсспвяіва or гражданіпс чрсз НССII с
евјювейски номер -112, които с uеогрничеіі, неіірскъсііат, улеснен, унифицираія, бсіііла ј '.
бърз ii іарантира точност, бързниа ii ефекіивнос'w в изиънйение на всяко новип'"'
іражданиге.
1 СМП разволага с четири филиала: в гр. I'ъріовище. rp. [Iопово, гр. Омуртаі' и гр. Ајп' јюі
()іака cc обслужва от ФСМН-[ оіюво.
1V. Аке имите ііотребност да огвесете Baіuu і e заттитвания, cunіanu ii ирспиљ
Ръководетвото на ЦСМП-Търговмше чожете да го вапраинге на телефон 060116-39-71.
V. Ако е необходимо да нодидете жіалби ii curuanu отиосно работата Ha ЦСМH-Тіфі
'іожсге да ги изпраппе na c-mail адрес: csrn tаr а. сћ . . ј влн на харпtеі „ocn і c:і в
гехпически 'ътруїиінк 0601/6-38-10.

ДИРРКГ
/Д-Г\ЯНКА І*ОРЕЕВА ііBAHOIјA/
.:

'

