
I. Наименование 

 
Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, 

воден в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ 

 

II. Обща информация за услугата: 

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване на 

направената регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите от 

ИАМН. 

 

III. Правно основание 

Чл.45, ал.1 от Закона за лечебните заведения  

 

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

както и начина на съхранение на тази информация 

 
Компетентен орган по заличаване на регистрацията на лечебно заведение е 

изпълнителния директор на ИАМН. Заличаването от регистъра се извършва със заповед на 

изпълнителния директор на ИАМН.  
След получаване на заповедта от ИАМН тя се връчва на заявителя и се уведомява 

ИАМН за датата на връчване, след което ИАМН вписва заличаването на лечебното заведение 

в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.  

V. Заявител 

Представляващото лице на всяко регистрирано на територията на Варненска област лечебно 

заведения за извънболнична помощ или хоспис.  

Упълномощено лице или наследник на починало или поставено под запрещение лице, което е 

регистрирало лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ или хоспис. 

Заявлението се подава до изпълнителния директор на ИАМН чрез директора на РЗИ – 

Варна.  

VI. Такси 

Не са предвидени такси за заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или 

хоспис от регистъра на ИАМН. 

 

VII. Изискуеми документи 

1.Заявление за заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис - по 

образец; 

2. Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако заявлението не се подава 

лично); 

3. Документ, удостоверяващ смъртта, запрещението на лицето или прекратяване на 

юридическото лице, представени от упълномощено лице /наследник, попечител, 

пълномощник/.  

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

 

Заявление (по образец-бланка) до изпълнителния директор на ИАМН чрез директора на 

РЗИ – Варна – бланка 4.  

 



IX. Описание на процедурата – етапи: 

            1. Процедурата започва с подаването на заявление от лицето, представляващо 

лечебното заведение до изпълнителния директор на ИАМН чрез директора на РЗИ – Варна.  

Заявлението за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична 

помощ и хоспис и придружаващите го документи могат да бъдат подадени по следните 

начини:  

- На място в центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна - ет.1 ст.27и 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. 48/2008 г.; изм. и доп., 

......бр. 48/2013 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 главен 

специалист РЛЗ. В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението служителят извършва 

справка  с досието на съответното лечебно заведение и на вписаните в регистъра данни за 

него, след което цялата преписка се изпраща на изпълнителния директор на ИАМН по  

електронен път /сканирана и заверена за вярност/. 
След получаване от ИАМН на заповедта за заличаване на регистрацията на лечебно 

заведение за извънболнична помощ и хоспис един екземпляр същата се връчва на заявителя 

срещу подпис. Един екземпляр от заповедта се съхранява в досието на лечебното заведение 

или хоспис и се уведомява ИАМН за датата на връчване, след което ИАМН вписва 

заличаването на лечебното заведение в регистъра на лечебните заведения за извънболнична 

помощ и хосписите.  

4 Получаване: Заповедта за заличаване може да бъде получена на мястото където е 

подадено заявлението – ст.27, ет.1, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване 

чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за 

електронните административни услуги. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски 

оператор изходящият документ се изпраща: 1. Като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя). Цената за 

пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката; 2. С международна 

препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от 

заявителя към съответния орган. Цената за пощенската услуга се заплаща от 

административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на 

пратката. 

5. Заличаване на лечебно заведение, когато районната колегия на съсловната 

организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина; при 

прекратяване на юридическото лице; при смърт на регистрирания или поставянето му под 

запрещение; при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца: 

Процедурата започва с получаването в РЗИ - Варна на съответния документ, 

удостоверяващ настъпилите обстоятелства.  

Заявлението/писмото се адресира до изпълнителния директор на ИАМН чрез 

директора на РЗИ – Варна и може да бъде подадено по споменатите по-горе начини. 

В звеното за административно обслужване в  РЗИ-Варна - ет.1, ст.27 преписката се 

завежда в деловодна система на инспекцията.  

След резолюция на заявлението от Директора на РЗИ-Варна и Директора на Дирекция 

МД документацията се адресира до Началник отдел ОКМД, респективно до главен 

специалист РЛЗ. 



Служителят извършва справка с досието на съответното лечебно заведение и на 

вписаните в регистъра данни за него, след което цялата преписка се изпраща до 

изпълнителния директор на ИАМН по  електронен път /сканирана и заверена за вярност/. 

След получаване на заповедта за заличаване от изпълнителния директор на ИАМН, 

същата може да бъде получена от представляващото ЛЗ лице срещу подпис, от негов законов 

наследник при смърт или упълномощено лице при поставянето на лекаря под запрещение, на 

посочен точен адрес в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор 

или по електронен път. Един екземпляр от заповедта се съхранява в досието на лечебното 

заведение или хоспис и се уведомява ИАМН за датата на връчване, след което ИАМН вписва 

заличаването на лечебното заведение в регистъра на лечебните заведения за извънболнична 

помощ и хосписите. Копие на заповедта се предоставя на Директор Д  НЗБ/Началник отдел  

ПЕК. 

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

адм.акт 

Заповедта за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична 

помощ и хоспис се издава за неопределен срок. 
 

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

основание, на което се издава 

Съгласно чл.45, ал.1 от Закона за лечебните заведения се издава Заповед за заличаване на 

регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис, с което се прекратява 

правото на лечебното заведение/хосписа за осъществяване на регистрираните медицински 

дейности.  

 

 


