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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917 

e-mail: mbalss@abv.bg 

     

                                                                                                                                            

                                                              УТВЪРЖДАВАМ                                                                                                                                                                                      

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР: /п/   

                /Д-Р Д. КОСТАДИНОВА/ 

 

 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- СИЛИСТРА”- АД 

ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА 

 

УСЛУГА № 126:  ИЗДАВАНЕ  НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ 

І.   Правно основание:  

Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и 

погребването и пренасянето на покойници - чл.20, ал. 1 

ІІ.Орган, който предоставя обществената услуга 

„МБАЛ-Силистра” АД чрез издаване на разрешение. Разрешението се издава от лекаря или 

фелдшера, установил настъпването на смъртта, или лекаря, извършил аутопсията. 

IІІ. Процедура по предоставяне на обществената услуга 

1. Заявител на услугата 

Близки на покойника- наследници..  

Необходими документи 

Молба по образец и Акт за смърт  

3.Срок за изпълнение на услугата 
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      В деня, в който е заведена молбата с искане на кремация.. 

4.Резултат от процедурата 

Разрешение за кремация съгласно образец. приложение № 1 към Наредба № 2 от 

21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването 

и пренасянето на покойници 

ІV.Образци  на формуляри, които се попълват за предоставяне на услугата 

Молба по образец, утвърден от изпълнителния директор на „МБАЛ-Силистра” АД на 

основание Закона за защита на личните данни. 

V.Начин на заявяване на услугата 

       Молбата с искане за кремация и приложен акт за смърт. 

 VI.Такса на  обществената  услуга: 

За услугата не се дължи такса. 

 VIІ.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа за предоставяне на 

услугата. 

       Изпълнителен директор на  „МБАЛ-Силистра” АД град Силистра. 

 VIIІ.Начини на получаване на резултата от услугата 

 На място в „МБАЛ-Силистра” АД - деловодството на ІІ етаж в административната 

сграда с адрес: град Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” № 80. 

 

Дата: 12.07.2019г. 
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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917 

e-mail: mbalss@abv.bg 

       Изх.№ ........................../.....................2019 г. 

       Гр.Силистра  

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ 

на основание на чл. 20, ал. 1 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове 
(гробища) и       погребването и пренасянето на покойници 

                 С настоящото се разрешава кремирането на тялото на: 
     ............................................................................................................................................................................................................. 

(име, презиме и фамилия на починалия) 

     ............................................................................................................................................................................................................. 
(дата и място на раждане) 

     Местоживеене ................................................................................................................................................................................. 
                                            (община, град/село, улица) 

     Лична карта № .................................., издадена на..................................................... от ........................................................... 
     Причина за смъртта ....................................................................................................................................................................... 
                                                          (по съобщението за смърт) 

     Починалият/та не е аутопсиран/а. 
     Починалият/та е аутопсиран/а.  
     Аутопсионен протокол №..................../.................... год. 
     НЕ НАМИРАМ ДАННИ ЗА НАСИЛСТВЕНА СМЪРТ И/ИЛИ НЕ СЕ НАЛАГА СЪДЕБНО- МЕДИЦИНСКА         

ЕКСПЕРТИЗА.  ПОКОЙНИЯТ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРЕМИРАН. 

             Лекар: ..........................................................................................................                               ...................................... 
                                            (трите имена на лекаря)                                                                                                           (подпис и печат) 
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       Гр.Силистра  

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ 

на основание на чл. 20, ал. 1 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове 
(гробища) и       погребването и пренасянето на покойници 

                 С настоящото се разрешава кремирането на тялото на: 
     ............................................................................................................................................................................................................. 

(име, презиме и фамилия на починалия) 

     ............................................................................................................................................................................................................. 
(дата и място на раждане) 

     Местоживеене ................................................................................................................................................................................. 
                                            (община, град/село, улица) 

     Лична карта № .................................., издадена на..................................................... от ........................................................... 
     Причина за смъртта ....................................................................................................................................................................... 
                                                          (по съобщението за смърт) 

     Починалият/та не е аутопсиран/а. 
     Починалият/та е аутопсиран/а.  
     Аутопсионен протокол №..................../.................... год. 
     НЕ НАМИРАМ ДАННИ ЗА НАСИЛСТВЕНА СМЪРТ И/ИЛИ НЕ СЕ НАЛАГА СЪДЕБНО- МЕДИЦИНСКА         

ЕКСПЕРТИЗА.  ПОКОЙНИЯТ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРЕМИРАН. 

             Лекар: ..........................................................................................................                               ...................................... 
                                            (трите имена на лекаря)                                                                                                           (подпис и печат) 
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