
I. Наименование 

 

Издаване на удостоверение за регистриране на лечебно заведение за извънболнична 

помощ и хоспис и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските 

факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища 

 

II. Обща информация за услугата: 

Целта на настоящата процедура е да се укаже редът и условията за издаване на 

удостоверение за регистрация 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 училища. 

Удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис 

се издава за всички или някои от следните дейности: 

1. извършване на: 

а) диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; 

б) консултации; 

в) профилактика; 

г)диспансеризация; 

2. предписване на: 

а) лабораторни и други видове изследвания; 

б) извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и 

отговорност; 

в) обема, вида домашни грижи и помощ за болни; 

г) лекарства, превързочни материали и медицински пособия; 

3. извършване на експертиза на временна нетрудоспособност; 

4. извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и 

майчинство; 

5. наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на 

лица до 18 години; 

6. извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително 

профилактични прегледи и имунизации; 

7. издаване на документи, свързани с тяхната дейност; 

8. извършване на лечение на болен и в дома му, когато състоянието на болния налага това 

9. насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. 

10. продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, 

и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и 

медико-социални проблеми 

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание 

на административната услуга. На регистрация в Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор“ подлежат лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. На 

регистрация подлежи и лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ, за осъществяването на която 

могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа. При възникнала 

необходимост от по-дълъг престой медицинският факултет или факултетът по дентална 

медицина на съответното висше училище е длъжен да организира хоспитализацията на 

пациента. 

В медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища 

може да се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо 

обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, 

следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при 

извършване на научна дейност. Дейността се извършва в съответствие с учебните планове 

и програми. Лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения са - 



организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или 

лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и 

немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: 

1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни; 

2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; 

3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; 

4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; 

5. мерки за укрепване и опазване на здравето; 

6. трансплантация на органи, тъкани и клетки. 

- организационно обособени структури, в които лекарски асистенти, медицински сестри, 

акушерки или рехабилитатори осъществяват самостоятелно всички или някои от следните 

дейности: 

а) предоставяне на медицински и здравни грижи; 

б) осъществяване на манипулации; 

в) промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. 

 

В лечебните заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно 

обучение на медицински специалисти по реда на този закон, както и научна дейност. 

Лечебните заведения за извънболнична помощ са: 

Амбулаториите за първична медицинска помощ, които могат да бъдат: 

-индивидуална практика за първична медицинска помощ; 

-групова практика за първична медицинска помощ. 

Амбулаториите за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат: 

-индивидуална практика за специализирана медицинска помощ; 

-групова практика за специализирана медицинска помощ. 

 Амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат: 

а) индивидуална практика за здравни грижи; 

б) групова практика за здравни грижи. 

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. 

Лечебните заведения могат да предоставят социални услуги и интегрирани здравно-

социални услуги при условията и по реда на Закона за социалните услуги. 

Индивидуална практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от 

лекар с призната специалност по обща медицина, съответно от лекар по дентална 

медицина. 

Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ се организира и 

осъществява от лекар с призната специалност, съответно от лекар по дентална медицина с 

призната специалност. 

Групова практика за първична медицинска помощ се осъществява от търговско дружество 

или кооперация, учредени от лекари с призната специалност по обща медицина, съответно 

от лекари по дентална медицина. 

Групова практика за специализирана медицинска помощ се осъществява от търговско 

дружество или кооперация, учредени от лекари с една и съща призната специалност, 

съответно от лекари по дентална медицина с една и съща призната специалност. Право да 

организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска 

помощ, след регистрация по реда на чл. 40 от ЗЛЗ, имат и лекари, приети за обучение за 

придобиване на специалност по обща медицина, за срок не по-дълъг от определения по 

реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на 

специалността. 

Медицински център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което 

осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или 

трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности. Дентален център 



е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с 

различни признати специалности осъществяват първична и специализирана 

извънболнична дентална помощ. Медицински център, дентален център или медико-

дентален център се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната 

специалност.  

В медицинския, медико-денталния и диагностично-консултативния център могат да се 

разкриват звена, в които лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки 

самостоятелно оказват здравни грижи. 

Видовете дейности, които се извършват в звената се определят в съответствие с наредбата 

по чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. 

звената се ръководят от лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по 

специалностите "лекарски асистент", "медицинска сестра" или "акушерка" и с 

професионален стаж не по-малко от две години. 

Редът за извършване на дейностите в звената се определя с правилника за устройството, 

дейността и вътрешния ред на съответното лечебно заведение. 

Диагностично-консултативният център е лечебно заведение, в което осъществяват 

специализирана извънболнична помощ не по-малко от 10 лекари с различни признати 

специалности. Центърът трябва да бъде съоръжен с необходимата медицинска апаратура, 

да разполага поне с една медико-диагностична лаборатория и уредба за образна 

диагностика.  

Диагностично-консултативният център се управлява от лекар с призната специалност и 

квалификация по здравен мениджмънт или магистър по икономика и управление с 

придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт.  

Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което 

лекар/лекари с помощта на други специалисти извършват предписани от друг лекар или 

лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания по една или повече 

медицински специалности. В нея работи най-малко един лекар с призната специалност по 

всяко едно от направленията на дейност на лабораторията. Самостоятелната медико-

диагностична лаборатория се управлява от лекар с призната специалност по едно от 

направленията на дейност на лабораторията. Самостоятелната медико-техническа 

лаборатория е лечебно заведение, в което специалисти със съответното образование 

извършват предписани от лекар, съответно лекар по дентална медицина, специфични 

технически дейности и произвеждат специализирани медицински изделия. 

Самостоятелната медико-техническа лаборатория се управлява от лекар, съответно лекар 

по дентална медицина или специалист по профила на лабораторията.  

Индивидуална практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски 

асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три 

години стаж в съответната професионална област. 

Групова практика за здравни грижи се осъществява от търговско дружество или 

кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, 

и/или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната 

професионална област. 

Видовете дейности, които се извършват в индивидуалните и групови практики по здравни 

грижи, се определят в съответствие с наредбата по чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните 

организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. 

Практиките за здравни грижи може да извършват дейностите в дома на пациента, когато 

състоянието на пациента налага това. 



 

Хосписът е лечебно заведение, когато в него медицински и други специалисти 

осъществяват палиативни грижи за терминално болни пациенти. Лечебната дейност в 

хосписа, регистриран по ЗЛЗ, се ръководи от медицински специалист. Устройството, 

дейността и вътрешният ред на хосписа -лечебно заведение, се уреждат с правилник, 

утвърден от ръководителя. Хосписите -лечебни заведения, могат да предоставят социални 

услуги по реда на Закона за социалното подпомагане. Съгласно чл.36 ал.1 от ЗЛЗ могат да 

се създадат хосписи, както и лечебни заведения за извънболнична помощ, извън тези, в 

които се упражнява индивидуална медицинска практика, едва след предварителното им 

учредяване като търговски дружества или кооперации, т.е. регистрацията по Търговския 

закон или Закона за кооперациите предшества регистрацията по чл.40 от ЗЛЗ. Съдебната 

регистрация на фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на 

съответния вид лечебно заведение, а в предмета се вписва осъществяването само на 

извънболнична помощ или дейностите по чл.28 от ЗЛЗ. 
 

III. Правно основание 

 

Чл. 40 от Закона за лечебните заведения /ДВ, бр.62/1999г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 

2021г./  

 

IV. Компетентни органи, които я събират и разполагат с информацията, 

както и начина на съхранение на тази информация 

Удостоверението за регистрация се издава от изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция "Медицински надзор". 

Цялата служебна преписка на хартиен носител се съхранява от главен специалист 

РЛЗ в Дирекция „Медицински дейности”. 

 

V. Заявител 

1.Всяко физическо и юридическо лице, което желае да осъществява дейности по 

извънболнична медицинска помощ или хоспис   на територията на област Варна.  

2.В случаите на лечебна дейност по чл.2а от ЗЛЗ заявител е ректорът на висшето 

училище. 

 

VI. 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 Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) се събира такса 104 лв. (Съгласно тарифа на 

таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за 

трансплантация на органи, тъкани и клетки, Обн. ДВ. бр.35 от 30 април 2019г., изм. и 

доп. ДВ. бр.71 от 27 август 2021г. Таксата се заплаща по сметка на ИАМН. 

- За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл.2а 

от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл.41, ал.2 

ЗЛЗ се събира такса 64 лв. (Съгласно тарифа на таксите, които се събират по ЗЛЗ, изм. 

Обн. ДВ. бр.35 от 30 април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 27 август 2021г. ). Таксата се 

заплаща по сметка на ИАМН. 

Горепосочените такси по ЗЛЗ се превеждат по Банкова сметка на ИА „Медицински 

надзор“: 

 IBAN:BG61BNBG96613100130101 

BIC:BNBGBGSD  

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 

- За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания се събира държавна 

такса, както следва:  



при регистрация на лечебно заведение/хоспис - 92 лв. съгласно тарифа за таксите, които се 

събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по 

проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - ДВ. бр. 83/16.10.2007 г. изм. и 

доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г. - за всеки отделен адрес. Заплащане на 

административната услуга може да бъде извършено:  

- по банков път на сметката на РЗИ Варна: IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01 

BIC: STSABGSF "Банка ДСК" АД; 

- в касата на РЗИ-Варна, ул. „Брегалница“ №3 - ет.1, стаи №31 и 27 в брой или чрез 

електронно разплащане с банкова карта на ПОС терминал. 

- Плащане по електронен път чрез виртуален ПОС на адрес: https://pay.egov.bg/eforms.  

 

VII. Изискуеми документи 

     Заявление по образец – бланка 2; бланка 2а. 

Към Заявление - бланка 2 се прилагат и: 

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от 

компетентен орган на съответната държава - за дружествата, регистрирани в държава - 

членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство; 

2. правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение – 

2 броя; 

3. имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на 

кооперацията, учредяващи групова практика; 

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

съответно ще работят в лечебното заведение; 

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

работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а от ЗЛЗ - документ, че лицето е 

прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина; 

6. разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще 

се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение; 

7. документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ, както и по чл. 46 от 

Закона за здравето. 

Към Заявление - бланка 2а се прилагат и: 

1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето 

училище; 

2. дипломи за завършено висше образование и документи за призната 

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

лекарите - преподаватели, и лекарите - преподаватели по дентална медицина, които ще 

осъществяват практическото обучение или ще извършват научната дейност; 

3. разрешение от компетентния държавен орган, когато при извършване на 

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

лъчение; 

4. решение за институционална акредитация на висшето училище и документ за 

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

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

6. документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ. 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

 

https://pay.egov.bg/eforms


Заявление (по образец-бланка) до Изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция „Медицински надзор“ чрез Директора на РЗИ-Варна– бланка 2, бланка 2а. 

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1. Искането за издаване на административния акт – Удостоверение за регистрация 

на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и Удостоверение за извършване 

на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на 

висшите училища, се адресира до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“ чрез Директора на РЗИ-Варна заедно с приложените към него 

документи. Заявлението може да бъде подадено по следните начини:  

- На място в центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна - ет.1 ст.27 и 

31, като същото може да се внесе и устно, след попълване  от длъжностно лице на 

протокол съгласно образец;  

- По електронен път;  

- Чрез лицензиран пощенски оператор;  

Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за 

електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския 

съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.;……………. бр. 48 от 2013 г.). 

2. След резолюция на заявлението от Директора на РЗИ-Варна и Директора на 

Дирекция МД документацията се адресира до Началник отдел ОКМД, респективно до гл. 

специалист “Регистър лечебни заведения” и до съответен инспектор. В двудневен срок гл. 

специалист РЛЗ предоставя цялата документация на Директор Дирекция НЗБ за 

запознаване с преписката. В двудневен срок входираната документация се връща в отдел 

ОКМД. 

3. В деня на постъпване на заявлението регионалната здравна инспекция изпраща 

по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския 

зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, 

за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по 

дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които 

ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а от 

ЗЛЗ. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на 

искането. 

4. Лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са 

български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ. 

5. В 10 дневен срок от постъпване на Заявлението инспектори от отдел ПЕК извършват 

проверка за съответствието на материално-техническата база, предлагана от лечебното заведение, 

с действащите в страната здравни норми и изисквания, както и за осигуряване на 

противоепидемичен режим в него и се изготвя документ “Хигиенно заключение” в два 

екземпляра. Последният се съгласува от Нач. отдел ПЕК и Директор на Дирекция НЗБ. Екземпляр 

от “Хигиенно заключение” на обекта се предават на длъжностно лице главен специалист РЛЗ за 

окомплектоване на цялата преписка. Вторият екземпляр от документа за хигиенно състояние се 

съхранява в отдел ПЕК. В същия срок инспектори от отдел ОКМД извършват проверка относно 

спазване изискванията на съответните медицински стандарти и издават констативен протокол, 

копие на който се прилага към досието. Когато се установи, че в лечебното заведение не са 

спазени здравните изисквания и/или утвърдените медицински стандарти, регионалната здравна 

инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-

дълъг от три месеца. 

На основание на констатациите от „Хигиенното заключение“ и от Констативния 

протокол се издава Удостоверение, че лечебното заведение отговаря на здравните изисквания и 

утвърдените медицински стандарти.  



6. В тридневен срок от извършване на проверката за спазване на здравните изисквания и 

утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение и от получаване на удостоверенията от 

съсловните организации директорът на регионалната здравна инспекция изпраща на 

Изпълнителната агенция "Медицински надзор" цялата преписка по електронен път /сканирани и 

заверени за вярност документи/. 

7. В едномесечен срок от получаване на документите изпълнителният директор на 

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" издава удостоверение за регистрация на 

лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а или 

мотивирано отказва да регистрира лечебното заведение или лечебната дейност по чл. 2а. 
 Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

8. Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на 

Удостоверението за регистрация: 

В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителят на лечебното 

заведение/медицински факултет следва да уведоми за това писмено ИАМН. В този случай 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" издава на 

лицето препис на издаденото Удостоверение. 

 

X. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния 

адм.акт 

Съгласно чл.40 от ЗЛЗ, удостоверението за регистрация се издава за неопределен 

срок. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата на 

регистрацията с последващо издаване на ново Удостоверение или Заповед на 

Изпълнителния директор на ИАМН за заличаване на лечебното заведение от регистъра  

или за заличаване на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ. 

 

XI. Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното 

основание, на което се издава 

Издаване на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична 

помощ и хоспис и издаване на Удостоверение за извършване на лечебна дейност в 

медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища дава 

право за осъществяване на регистрираните медицински дейности. 

 

XII. Списък на документите, които се изискат по служебен път: 

 

1.Искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски 

съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за 

предоставяне на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по 

дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които 

ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а. от 

ЗЛЗ.                        


