
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

Регионална здравна инспекция – Монтана  

 

 

Вх. № .......................... 

........................... 2016 г. 
ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

РЗИ - Монтана 

 

          

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от ............................................................................................................, ……………......................... 
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение) 

в качеството на  .................................................................................................................................... 

адрес ...................................................................................................................................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Предлагам, съгласно чл.104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 

Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската 

експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, 

считано от ......................... г. към  .................................................................................. 
(наименование на лечебното заведение) 

Рег. № …………………, с адрес………………………………………………………………........ ,  
       (адрес на лечебното заведение) 

представлявано от  ............................................................................................................................... 

   (трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение) 

 

Да бъдат извършени следните промени, касаещи състава на ЛКК, определен с  Ваша Заповед № 

………………………./…………..: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

закриете/промените състава на: 

 

Обща лекарска консултативна комисия 

 

С Председател:  

д-р  .............................................................. - специалист по вътрешни болести 

 

Членове:  

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН………. 

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН............. 

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН............ 

 

 

 



Специализирана лекарска консултативна комисия 

по  ............................................. 

Председател: 

д-р  ...............................................................  - специалист по  ......................................УИН............ 

Членове:  

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН………. 

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН............. 

 

Специализирана лекарска консултативна комисия 

по  ............................................. 

Председател: 

д-р  ...............................................................  - специалист по  ......................................УИН............ 

Членове:  

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН………. 

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН............. 

 

Специализирана лекарска консултативна комисия 

по  ............................................. 

Председател: 

д-р  ...............................................................  - специалист по  ......................................УИН............ 

Членове:  

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН………. 

д-р  ................................................................. - специалист по  ....................................УИН............. 

 

Заявявам, че желая да получа издадения във връзка с административната услуга 

индивидуален административен акт по начин, отбелязан по-долу, и в случай на 

получаване като куриерска или пощенска пратка, декларирам, че пощенските разходи са 

за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пратки и предварително при 

международна пратка и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели: 

 лично в РЗИ – Монтана; 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка (разходите за изпращане са за сметка на 

заявителя на услугата и се заплащат при доставката) ............................................................... 

 като вътрешна куриерска пратка чрез (разходите за изпращане са за сметка на заявителя 

на услугата и се заплащат при доставката) .............................................................................. 

 като международна препоръчана пощенска пратка (разходите за изпращане са за сметка 

на заявителя на услугата и се заплащат при заявяване на услугата) …………..................... 

 по електронен път на електронен адрес: .............................................................................. 

 

 

 

Дата: ………………… г                                                                                                     .…………… 

                        (подпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3400 гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 

тел: 096 / 39 17 11,   факс: 096 / 300 541,   e-mail: rzi-montana@net-surf.net,   www.rzi-montana.org 

 

mailto:rzi-montana@net-surf.net
http://www.rzi-montana.org/

