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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ  
 

(465 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ) – чл.45, ал.1 

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и 

хосписите (Постановление № 283/03.12.2010 г.). 

 

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВАТА УСЛУГА/ИЗДАВА 

ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ  
Директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора. 

 

 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩО 

ДОКУМЕНТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА 

ПРЕПИСКАТА: 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, отдел АП: 

Главен специалист организатор „АО”  

адрес: гр. Стара Загора,  

ул. „Стефан Караджа” № 10 

e-mail: rzistz@rzistz.org  

телефон: 042/602472 

работно време: всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., без прекъсване. 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА 

 

Предмет: 

Лишаване от правото на извършване на определен вид дейност на определен адрес. 

 

Заявител: 

В зависимост от причината – уведомление от РК на съсловната организация; 

представляващ лечебното заведение или упълномощено от него лице; решение на съда, акт 

за смърт, документ за прекратяване на юридическото лице. 

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени: 

Регистрацията на лечебно заведение се заличава: 

1. когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра 

лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил лечебно заведение – индивидуална 

практика; 

2. при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ - лечебните заведения не могат да 

извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински 

дейности и за обслужване на пациентите; 

3. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;  

4. при осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински 

стандарти и здравни изисквания; 

5. при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца; 
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6. при настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1, т. 2 - когато лице, 

представляващо лечебното заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ 

характер, освен ако не е реабилитирано, или е лишено от правото да упражнява определена 

професия или дейност; 

7. по искане на лечебното заведение; 

8. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или 

поставянето му под запрещение; 

9. при изтичане на срока по чл. 14а от ЗЛЗ в случаите, когато лекарят не е придобил 

специалност по обща медицина. 

 

 Необходими документи: 

По т.1 – писмено уведомление от съсловната организация 

По т.2 – при констатирано нарушение 

По т.3 – Протокол от извършена проверка, удостоверяваща, извършването на 

дейности в нарушение на извършената регистрация 

По т.4 - Протокол от извършена проверка, удостоверяваща осъществяване на 

дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания; 

По т.5 – Протоколи или други документи, удостоверяващи неизвършването на 

дейност за повече от 6 месеца 

По т.6 – служебно  

По т.7 - заявление от ЛЗ и удостоверение за регистрация на ЛЗ, оригинал 

По т.8 – при представяне на съответен документ  

По т.9 – служебно. 

 

Вътрешен ход на процедурата: 

Инициирането на услугата е в зависимост от причината за заличаване на лечебното 

заведение. 

Заличаването се извършва със Заповед на Директора на съответната Регионална 

здравна инспекция.  

Заповедите, издадени в случаите по ал. 1, т. 1 - 6 и ал. 2, т. 4, подлежат на обжалване 

по реда на Административно-процесуалния кодекс, като обжалването не спира 

изпълнението им. 

Екземпляр от заповедта се връчва на лицето, представляващо ЛЗ или хосписа, в 

„Звено за административно обслужване”. 

 

Срок за извършване на услугата:  

7 дни от подаване на документите в „Звено за административно обслужване”. 

 

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 

Заявление за заличаване на регистрацията на лечебно заведение. 

 

 

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА 

 в деловодството на РЗИ – Стара Загора – лично или от упълномощено лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка.  

 по електронен път /ел.поща/ 

 устно, на гише в звеното за административно обслужване. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН 

ПЪТ 

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и 

осигурен публичен онлайн достъп до образци на електронни формуляри на адрес: 

http://www.rzi-starazagora.org/ в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика 

„Електронни административни услуги“. 

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА        

 Безсрочен 

 

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ  

Такси не се дължат. 

 

ОРГАНЪТ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА 

ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА 

Министър на здравеопазването 

 

 

РЕДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА 

НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА 

Редът е определен в АПК, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА. 

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА 

rzistz@rzistz.org 

 

 

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА 

 в деловодството на РЗИ – Стара Загора – лично или от упълномощено лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка.  

(пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от РЗИ 

– Стара Загора до заявителя са за сметка на заявителя) 

 по електронен път /ел.поща/ 

 

 

 

Утвърдил: …. /П/…. 
Д-р Златина Нанева 

Директор РЗИ – Стара Загора   

 

 
Настоящата процедура съдържа 3 страници и е утвърдена със Заповед № РД-01-135/25.08.2017 г. 

на Директора на РЗИ – Стара Загора. 

 


