
10. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 

“ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ПРОМЯНА В 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ” 

 

І. Наименование на административната услуга  

 Издаване на заповеди за разкриване, закриване и промяна в обстоятелствата на 

лекарски консултативни комисии (ЛКК) 

 

Административно обслужване – “фронт” 

офис 

Административни звена, обслужващи 

издаването на акта – “бек” офис 

  

Дирекция “Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване” 

Гише за административно обслужване 

Главен специалист  

телефон: 096/39-17-12  

адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, ет. 4 

e-mail: rzi-montana@net-surf.net 

приемно време: всеки работен ден 

8:30  – 17:00 ч. 

Дирекция „Медицински дейности”  

лице за контакт: директор 

телефон:096/303562 

адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, ет.1 

e-mail: rzi-montana@net-surf.net 

приемно време: всеки работен ден 

от 14:30 до 16:30 

 

ІІ. Правно основание 
Чл.104, ал. 1 от Закон за здравето /обн. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г./ 
Чл. 6 и чл. 7 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите 

на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на 

медицинските експертизи /обн. ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г./ 

 

ІІІ. Характеристика 

 Цел:  

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

заповеди за определяне съставите на Лекарски консултативни комисии и промяна на 

обстоятелствата на същите. 

 Предмет:  

Лекарските консултативни комисии се разкриват в лечебни заведения за 

извънболнична и болнична помощ (чл. 104, ал. 1 от ЗЗ) със Заповед на Директора на РЗИ. 

 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга 

 Компетентен орган:  

 Директора на Регионална здравна инспекция - Монтана 

 Заявител 

 Ръководители на лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ 

на територията на област Монтана 

 Необходими документи 

1. Заявление по образец   

2. Към предложението се прилагат документ за призната специалност на лекарите - 

членове на ЛКК и документ за трудовия стаж на председателя на обща ЛКК или съответните 

документи, удостоверяващи промяната в обстоятелствата. 

 Вътрешен ход на процедурата 

Заявлението се адресира до Директора на РЗИ – Монтана. То може да се подава 

писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване. 

Съобразно наличните технически възможности на заявителя, писменото заявление и 

приложенията към него могат да се подадат по електронен път, лицензиран пощенски 

оператор, факс или лично на Гише за административно обслужване на РЗИ - Монтана. 
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Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и 

от длъжностното лице, което го е съставило. РЗИ - Монтана приема устни искания в рамките 

на времето за работа с посетители, а писмени искания - в рамките на работното си време. 

Исканията, подадени по пощата, по електронна поща, факс или по друг технически възможен 

начин преди изтичане на даден срок, макар и извън работното време на органа, се смятат 

подадени в срок. В последния случай, сроковете за вземане на решение от РЗИ – Монтана 

започват да се броят от следващия работен ден. Устното искане, което е отразено в протокол, 

задължително трябва да бъде окомплектовано с документите, необходими за предоставяне на 

административната услуга. 

Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: rzi-

montana@net-surf.net. В случай на подаване на документите по електронен път, оригиналите им 

се предоставят най-късно при извършването на описаната по-долу проверка на документите.  

След приемане на документите по всяка административна процедура, главен 

специалист на Гише за административно обслужване, прави регистрация в деловодната 

система и ги представя на Директор РЗИ за резолюция.  

Главен специалист, след и съобразно резолюцията на Директор РЗИ, разпределя 

документите и ги предава на директор дирекция МД за негова резолюция към главен 

инспектор дирекция МД. Той извършва проверка на направените предложения за състав на 

ЛКК или за промяна в обстоятелствата на ЛКК.  

При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за 

необходимостта от отстраняване на непълнотите и се определя срок за отстраняването. 

Проектът за Заповед за определяне на състава на ЛКК или Заповед за промяна на 

обстоятелствата на ЛКК се изготвя от технически сътрудник и преписката се представя за 

съгласуване на главен инспектор ДМД и директор на дирекция „Медицински дейности”.    

Директорът на Дирекция „Медицински дейности” изразява становище по 

представените документи.  

Заповедта за сформиране на ЛКК, или Заповедта за промяна на обстоятелствата на 

ЛКК, или мотивирания отказ се издава в два екземпляра – за заявителя и за РЗИ, като 

вторият екземпляр се парафира от директора на Дирекция “Медицински дейности”, след 

което се представят за подпис от Директора на РЗИ.  

След подписване на Заповедта, съответното длъжностно лице я подпечатва с печата 

на РЗИ. Заповедта се предоставя на заявителя на Гише за административно обслужване. Тя 

може да бъде изпратена и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от 

заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя. Заповедта 

може да бъде сканирана и изпратена и по електронен път. 

Заповедта се издава в сроковете по чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс.  

Копие от заповедта задължително се изпраща на ТЕЛК, на РЗОК, на териториалното 

поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), ДБТ, РДСП, РКМЕ и др. 

Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция МД. 

Ръководителите на лечебните заведения, към които има сформирана ЛКК са длъжни в 

3-дневен срок да уведомяват РЗИ за всяка настъпила промяна в обстоятелствата по 

издадената заповед за сформиране на ЛКК. 

   

Такси:  
Не са предвидени такси за издаване на Заповед за ЛКК или Заповед за промяна в 

обстоятелствата на ЛКК. 

 

V. Образци и формуляри: 

 

 Предложение за  издаване на заповед за определяне съставите на Обща и 

Специализирани ЛКК  

 Заповед за определяне съставите на Обща и Специализирани ЛКК                             

 Предложение за промени, касаещи състава на ЛКК 

 Заповед за промени, касаещи състава на ЛКК  

mailto:rzi-montana@net-surf.net
mailto:rzi-montana@net-surf.net
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2VZ4L9NP/Furmuliari%20OK/15%20Заповед%20ЛКК/Предложение%20за%20ЛКК.doc
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2VZ4L9NP/Furmuliari%20OK/15%20Заповед%20ЛКК/Предложение%20за%20ЛКК.doc
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2VZ4L9NP/Furmuliari%20OK/15%20Заповед%20ЛКК/Предложение%20за%20ЛКК.doc
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2VZ4L9NP/Furmuliari%20OK/16%20Заповед%20промяна%20ЛКК/Предложение%20за%20промяна%20ЛКК.doc

