
Организация СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А  У С Л У Г А  

РУ № 1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за 

извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на 

лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по 

дентална медицина на висшите медицински училища 

 

I. Нормативна уредба по предоставянето на услугата 

 Чл. 40 от Закона за лечебните заведения 

 Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична 

помощ и хосписите 

 

II. Процедура по предоставяне на административната услуга 

1. Компетентен орган 

 Директорът на Столичната РЗИ 

 

2. Заявител на услугата 

 Лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална 

практика за първична или специализирана медицинска помощ; 

 Лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики, МЦ, ДЦ, 

МДЦ, ДКЦ, СМДЛ, СМТЛ и хосписи); 

 Медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите 

училища, желаещи да извършват лечебна дейност по чл. 2а от ЗЛЗ. 

 

3. Начин на заявяване на услугата 

 в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ № 20, 

етаж 2 

 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес 1233 гр. София, ул. „Враня“ № 20 

(разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата) 

 

4. Срок за изпълнение на услугата 

 10 дни 

 

III. Документи 

1. Входящи документи 

1.1. Заявление по образец 

1.2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните 

изисквания 

 правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното 

заведение; 

 списък с имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или 

членове на кооперацията, учредяващи групова практика; 

 диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, 

съответно ще работят в лечебното заведение; 

 документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно 

ще работят в лечебното заведение, а в случайте по чл. 14а – документ, че лицето е прието 

за обучение за придобиване на специалност по обща медицина; 

 разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще 

се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение; 

 документ за платена такса; 
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 в случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на 

тъкани и клетки, документ за платена такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация 

на органи, тъкани и клетки 

 

2. Входящи документи за регистрация на лечебна дейност по чл. 2а от ЗЛЗ 

2.1. Заявление по образец подадено от ректора на висшето училище 

2.2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните 

изисквания 

 данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето 

училище; 

 дипломи за завършено висше образование и документите за призната 

специалност, при наличието на такава, на ръководителите на съответните катедри и на 

лекарите преподаватели, които ще осъществяват практическото обучение или ще 

извършват научна дейност; 

 разрешение от компетентния държавен орган, когато при извършване на 

дейност по чл. 2а от ЗЛЗ се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо 

лъчение; 

 решение за институционална акредитация на висшето училище и документа за 

програмна акредитация, издадени по реда на Закона за висшето образование; 

 информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2 от ЗЛЗ; 

 документ за платена държавна такса (чл. 40, ал. 8 от ЗЛЗ); 

 

3. Начин на подаване на документите 

 на място в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ 

№ 20, етаж 2 

 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес 1233 гр. София, ул. „Враня“ № 20 

(разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата) 

 

4. Изисквания към документите 

4.1. Когато се подават на хартиен носител 

 документите да са в оригинал 

 копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са 

заверени „Вярно с оригинала“ 

 

IV. Такси 

1. Такси 

 За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за 

извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните 

заведения по чл. 41, ал. 1 от ЗЛЗ се дължи такса от 52 лв. 

 За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична 

дейност по чл. 2а от ЗЛЗ при първоначално вписване в регистъра се събира такса от 32 лв. 

 За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при 

регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното 

заведение се дължи такса от 92 лв. 

 За издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение се 

дължи такса от 5 лв. 

 

2. Начини на плащане 

 в брой на място в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. 

„Враня“ № 20, етаж 2 
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 чрез ПОС терминал на място в Звеното за административно обслужване 

(Приемна) на ул. „Враня“ № 20, етаж 2 

 с банков превод, в който е цитирана административната услуга 

 

БАНКОВА СМЕТКА НА СТОЛИЧНА РЗИ 

Банка: УниКредит Булбанк – клон Батенберг 

IBAN: BG13 UNCR 9660 3120 6694 11 

BIC: UNCRBGSF 

ЕИК: 176034554 

 

V. Начин за получаване на резултата от административната услуга 

 на място в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ 

№ 20, етаж 2 

 чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес за кореспонденция 

 чрез куриер за сметка на получателя 

 

VI. Срок на действие на индивидуалния административен акт 

 Безсрочно 

 


