
Бл.№ 3 а         за административна услуга 3 

Вх.№...................../........................г. 

        

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“ 

ГР. СОФИЯ 

 

ЧРЕЗ 

ДИРЕКТОРА 

НА РЗИ - ВАРНА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
От ………………………………………………………………................................................................................ 

(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение) 

 ………………………………………………..……………………………………………….ЕИК............................ 
(.наименование на лечебното заведение) 

постоянен или настоящ адрес: гр./с........................... ж.к./ул……………………№ ….. бл. ...... вх. ...... ап........... 

тел:..................................................................електронна поща..............…………………............................... 

с Рег.№……………………………………………………………………………………………………………… 

адрес на лечебното заведение: ..................................................................................................................................., 
и предмет на дейност:………………………………………………………..…………………………………….  

Моля, във връзка с чл.43 да бъде издадено удостоверение за регистрация на лечебното заведение 

поради промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал.1, т.6 от ЗЛЗ: 

Настъпила промяна в обстоятелствата:…………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 (вписва се настъпилата промяна в обстоятелствата) 

Приложение - (прилагат се само документи, относими към промяната и такива, чийто срок на валидност е 

изтекъл): 

 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 – само при промяна в търговската 

регистрация; 

 Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение с описание на структурата – 2 екз; 

 Диплом/и за съответното висше образование на лицата, които ще осъществяват новата дейност в лечебното 

заведение; 

 Документ за призната специалност на лицата, които ще осъществяват новата дейност в лечебното заведение;  

 Разрешение №……………/……………от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се 

използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение; 

 Декларация /свободен текст/ за липса на промяна във всички останали документи и обстоятелства; 

 Документ за платена държавна такса: 

- 92 лв. Съгласно тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и 

Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ДВ. бр.35/30.04.2019г.; 

- по 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 на 

здравето ДВ. бр. 83/16.10.2007 г., изм.  ДВ. бр. 81/23.10.2012 г.- при промяна на кабинет 

и/или вписване на нов адрес. 
 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 □    Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

 □    По електронен път на електронна поща 

 □    Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:…………………………………………………………………  

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни 

пощенски пратки и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният 

административен акт да бъде изпратен: 

□ като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

□ като вътрешна куриерска пратка 

□ като международна препоръчана пощенска пратка 
 

 

Дата .............................г.                             Подпис:........................................ 

 



 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/а............................................................................................................................................. ........................... 

изразявам своето съгласие Р З И – Варна да обработва, съхранява и архивира личните ми данни чрез компютърни и други системи с 

цел осъществяване на законово регламентираните функции. Уведомен / а съм за целта и средствата за обработка на данните ми и 

сферата на ползването им, както и с правото ми на достъп до и на поправка на данните. 

 

Дата: ................          Подпис:...................... 


