
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 № 3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и 

утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация 

на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите 

 

Звено за административно обслужване - 

дирекция "АПФСО" 

Административни звена, обслужващи 

издаването на документа 

Приемна 

гише 2 и гише 3  

телефони: 02/8130 400 

адрес: гр. София, ул. "Враня" №20 

e-mail: priemna@srzi.bg 

приемно време: от 8.30 до 17.00 ч. 

 

Дирекция МД и НЗБ 

Отдел КМДА, ЕКЗБ 

лице за контакт: експерт - КМДА 

телефон: 02/8130 416 

адрес: гр. София, ул. "Враня" №20, ет. 4 

стая № 412 

e-mail: kmd@srzi.bg 

приемно време: от 8.30 до 12.00 и от 

12.30 до 17.00 ч. 

 

I. Нормативна уредба по предоставянето на услугата 

 Чл. 40 от Закона за лечебните заведения 

1. Цел.  

 Целта на процедурата е да се укажат реда и условията за издаване на удостоверение 

за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване 

на регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ. 

 Удостоверението за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински 

стандарти е част от процедурата за издаване на удостоверение от Изпълнителна  агенция 

„Медицински надзор“ за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и 

хосписите. 

 

II. Процедура по предоставянето на административната услуга  

1. Компетентен орган 

 Директорът на Столична РЗИ 

 

2. Заявител на услугата 

 Всяко физическо лице, притежаващо необходимата квалификация 

 Всяко юридическо лице, отговарящо на изискванията по ЗЛЗ 

 

3. Начин на заявяване на услугата 

 в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ № 20, ет. 2. 

гише № 2 и гише № 3 

 

4. Срок на изпълнение  

 10 дни  

 

5. Вътрешен ход на процедурата 



 След подаване на заявлението в Звеното за административно обслужване на 

Столична РЗИ, документите се входират чрез деловодната система към директорът на 

Столична РЗИ и се насочват към съответната дирекция за изпълнение. 

 В 10-дневен срок служителите на Столична РЗИ извършват проверка за спазване на 

здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от ЛЗ. 

 В деня на подаване на заявлението, Столична РЗИ изпраща по служебен път искане 

до Българския лекарски или зъболекарски съюз и до Българска асоциация на 

професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверение за вписване в техните 

регистрина лекарите, лекарите по дентална медицина лекарските асистенти, медицинските 

сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в ЛЗ, съответно в звеното по 

чл. 17 а. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване 

на искането. 

 

6. Резултат от процедурата 

 Изготвя се Протокол за съответствие с медицинските стандарти, съответно при 

констатиране, че са спазени здравните изисквания и/или нередностите са отстранени, 

съответно и Протокол за съответствие със здравните изисквания. 

 Въз основа на двата протокола се изготвя Удостоверение за спазване на здравните 

изисквания и утвърдените медицински стандарти. 

 В случай, че се установи, че в  лечебното заведение не са спазени здравните 

изисквания и/или утвърдените медицински стандарти, Столична РЗИ дава предписания и 

определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

 В3-дневен срок от проверката по чл. 40, ал. 4 от ЗЛЗ и получаване на 

удостоверениятаот съответните съсловни организации, СРЗИ изпраща по служебен път на 

ИА „Медицински надзор“ всички документи по преписката. 

 

 Отказ от издаване на удостоверение за регистрация от Изпълнителна агензия 

„Медицински надзор“: 

 При непълноти на представените документи по чл. 40 от ЗЛЗ и неотстраняването 

им в срок, както и при констатиране на неспазване на здравните изисквания от СРЗИ, 

които не са отстранени в определения срок, Изпълнителният директор на Изпълнителна 

агенция „Медицински надзор“ прави мотивиран отказ за регистрация. 

 Отказът от регистрация подлежи на обжалване пред съответния административен 

съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

III. Документи 

1. Входящи документи 

 Заявление, адресирано до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“ – по образец 

 Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от 

компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държавата – 

членка н Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство 

 Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение 

 Имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членовете на 

кооперацията, учредяващи групова практика 



 Диплома за съответно 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 случаите по чл. 14 а от ЗЛЗ – документ, че 

лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина 

 Разрешение от компетентния държавен орган, когато в ЛЗ ще се използва 

медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение 

 Документ за платена такса по чл. 41 от ЗЛЗ, както и по чл. 46 от ЗЗ. 

 Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, когато са български граждани се 

установява служебно от  Изпълнителна агензия „Медицински надзор“, а лицата които не 

са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ. 

 

Забележка: Документите, посочени в т. 3 и т. 4, не се изискват за лекарите и лекарите по 

дентална медицина, учредяващи индивидуална практика за първична медицинска/дентална 

помощ или за специализирана медицинска/дентална помощ. 

 

2. Начин на подаване на документите  

 в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ № 20, ет. 2, 

гише № 2 и гише № 3. 

Изискване към документите: 

 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 

 92.00 лв. – към Столична РЗИ  

 

Начин за плащане на такса към Столична РЗИ: 

 

1. на касата на СРЗИ в брой в Звеното за административно обслужване (Приемна) на 

ул. „Враня“ № 20, ет. 2 

2. чрез ПОС терминал на място в Звеното за административно обслужване (Приемна) 

на ул. „Враня“ № 20, ет. 2 

3. с банков превод, в който е цитирана услугата 

 

БАНКОВА СМЕТКА НА СТОЛИЧНА РЗИ 

Банка: УниКредит Булбанк – клон Батенберг 

IBAN: BG13 UNCR 9660 3120 6694 11 

BIC: UNCRBGSF 

ЕИК: 176034554 

 

 Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛЗ и Закона за трансплатация на 

органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 от 24 април 2019 г., обн. ДВ, бр. 35 

от 30.04.2019г. – в зависимост от услугата, съгласно разпоредбите на чл. 1, чл. 2, чл. 3 и чл. 

4. 



Начин на плащане 

 

Сумата се заплаща само по банков път по банковата сметка на Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“: 

BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 

BIC на БНБ е BNBGBGSD 

 

V. Образци и формуляри 

 Заявление за регистрация на лечебните заведения за изънболнична помощ и 

хосписите до изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор“, чрез СРЗИ. 

 

  

 

 

 


