
I. Наименование 

 
Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за 

основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред 

на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, и на 

утвърдените медицински стандарти във връзка с получаване на разрешение за осъществяване 

на лечебна дейност. 

 

II. Обща информация за услугата: 
Целта на настоящата процедура е да се укаже редът и условията за издаване на удостоверение 

по чл. 47, ал,4 от ЗЛЗ за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010 г., правилника 

по чл. 28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти, необходимо за издаване на 

разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, 

центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните 

онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове.  

 

III. Правно основание 

На основание Чл.47, ал,4 от ЗЛЗ /обн., ДВ, бр. 62/1999 г., изм. ДВ. бр.20/2013г.  

 

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

начина на съхранение на тази информация 

Удостоверението по чл. 47, ал,4 от ЗЛЗ се издава от Директора на РЗИ-Варна. Информация по 

преписката се съхранява в отдел ОКМД, дирекция МД. 
 

V. Заявител 

Лице (изпълнителен директор, управител), което представлява юридическото лице. 

VI. Такси 

Дължи се такса в размер на 134 лв. 
Плащането на таксата се осъществява на каса/ПОС в ЦАО на РЗИ и/или по банков път. 

Образци на заявленията се получават в центъра за административно обслужване или могат да 

се изтеглят от сайта – www.office@rzi-varna.com,  към което се прилагат документи, съгласно 

изискванията на чл. 47, ал. 1 от ЗЛЗ. Промени във вписаните в разрешението обстоятелства по 

чл. 48, ал. 1 се правят по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 и чл. 47 от ЗЛЗ и се представят само 

документи относно промяната и такива, чийто срок на валидност е изтекъл, придружени с 

декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства. 

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

 

 

VII. Изискуеми документи 

1. Заявление по образец 

2.данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския 

регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в 

държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ 

за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на 

съответната държава; 

3.правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение; 

4.диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а 

за лицата по чл. 63, ал. 1 съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за 

https://pay.egov.bg/eforms


квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за 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; 

5. данните от документа за самоличност - за членовете на изпълнителните и контролните 

органи на лечебното заведение; 

6. свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на 

лечебното заведение; 

7. разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се 

използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение; 

8. документи за платена държавна такса по чл. 49, ал. 5 от ЗЛЗ, по чл. 46 от Закона за здравето, 

а когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трансплантация на органи, тъкани и клетки - и документ за платена държавна такса по чл. 11, 

ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец до Директора на РЗИ – бланка 16. 

Заявление (по образец) до Директора на РЗИ – при промяна в издаденото разрешение – бланка 

16а. 

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1.Разрешение за осъществяване на дейност от лечебните заведения по чл. 46, ал. 1 от 

ЗЛЗ се издава след представяне на заявление до министъра на здравеопазването. 

На основание чл.47, ал.2 заявлението се подава в регионалната здравна инспекция, адресирано 

до Министъра на здравеопазването чрез Директора на РЗИ-Варна заедно с приложените към 

него  документи. 

Заявлението адресирано чрез Директора на РЗИ-Варна може да бъде подадено по 

следните начини: 1. 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;2. По електронен път;3. 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.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и 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 

съответния инспектор от отдел ОКМД. 

3.При издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна 

на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението преписката се резолира и до 

Дирекция НЗБ. 

4.В деня на постъпване на заявлението регионалната здравна инспекция изпраща по 

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

съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на членовете на 

изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение, които са лекари или лекари по 

дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от 

постъпване на искането. 

5.В случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 1 от 

Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, в деня на постъпване на заявлението 

регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Изпълнителната агенция 

по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените 

медицински стандарти в областта на трансплантацията от лечебното заведение. В 20-дневен 



срок от постъпване на искането Изпълнителната агенция по трансплантация издава 

удостоверение. В удостоверението се посочва дали лечебното заведение може да извършва 

дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки в 

съответствие с утвърдените медицински стандарти, а при несъответствия се дават 

предписания и се определя срок за отстраняването им. В 20-дневен срок от постъпване на 

заявлението регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазването на 

изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ, правилника по чл. 28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на 

утвърдените медицински стандарти. При установени несъответствия се дават предписания и 

се определя срок за отстраняването им. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от 

извършената проверка/получаване на удостоверението от ИАТ. 

6.Удостоверението се издава в два екземпляра – за МЗ и за РЗИ. За резултатите от 

проверката се изготвя констативен протокол в три екземпляра – за архив към преписката на 

лечебното заведение в РЗИ, за лечебното заведение, а третият екземпляр заедно с 

оригиналните документи по преписката се изпраща на Министъра на здравеопазването. 

Инспекторите от отдел ОКМД изготвят и карти на съответствие за проверка на спазването на 

изискванията на медицинските стандарти за отделните структури на лечебните заведения за 

болнична помощ.  

Разрешението за осъществяване на лечебна дейност се издава от Министъра на 

здравеопазването. 

7.Отказ за издаване на Удостоверение по чл. 47, ал,4 от ЗЛЗ  

При установени несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването 

им. В едноседмичен срок от изтичането на 20-дневния срок, Регионална здравна инспекция-

Варна изпраща на Министъра на здравеопазването с придружително писмо оригиналното 

заявление с приложените към него документи, удостоверението, констативния протокол от 

проверката и картите за съответствие, както и документ за платена такса. 

 

X. Правно описание за срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт 

Срок на действие – неопределен, до настъпване на промяна в обстоятелствата. Издаването на 

Удостоверение по чл. 47, ал,4 от ЗЛЗ е част от административната процедура по издаване на 

Разрешението за осъществяване на лечебна дейност. 

 

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

основание, на което се издава 

Издаването на Удостоверение по чл. 47, ал,4 от ЗЛЗ е част от административната процедура 

по издаване на Разрешението за осъществяване на лечебна дейност 

 

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

 
Удостоверението за вписване в регистъра на Българския лекарски съюз, съответно на 

Българския зъболекарски съюз - за членовете на изпълнителните или контролните органи, 

които са лекари или лекари по дентална медицина 
 


