
 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги 

 

 

 Вид на обществените 

услуги 

Административна услуга на организация, 

предоставяща обществени услуги 

Правно основание, срокове и необходими документи Такси 

 Здравни услуги Писмено съобщение за раждане  Закон за гражданската регистрация- чл.43, Приложение към 

чл. 7 от Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за 

функциониране на единната система за гражданска 

регистрация- 

Срок - Чл. 43.  ЗГР  (1) Всяко раждане трябва да се съобщи 

писмено в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои. 

Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно 

от 24 часа от раждането му. 

Необходими документи Образец ЕСГРАОН ТДС №1 

(предоставя се от лечебното заведение) 

 

Безплатно 

 Здравни услуги Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация - чл.55 , Приложение 2, 

към чл. 2 от Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за 

въвеждане на класификационни статистически системи за 

кодиране на болестите и проблемите, свързани със 

здравето, и на медицинските процедури 

Срок - Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за 

функциониране на единната система за гражданска 

регистрация Чл. 25. Писменото съобщение за смърт 

незабавно се предоставя на длъжностното лице по 

гражданското състояние в общината, района, кметството 

или населеното място, на чиято територия е настъпило 

събитието 

Необходими документи –  

Образец ЕСГРАОН-ТДС №3 

(предоставя се от лечебното заведение) 

Безплатно 

 Здравни услуги Приемане на заявление/декларация с 

нотариално заверен подпис за припознаване на 

дете 

Не се изпълнява в лечебното заведение 

Услугата се предоставя от община Габрово  

 



 Здравни услуги Издаване на болничен лист от лекуващите 

лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК 

Наредба за медицинската експертиза - чл. 7 

Срок- Наредба за медицинската експертиза Чл. 9, ал. 1 

Необходими документи – образец утвърден  

от Национален осигурителен институт – Министерство на 

здравеопазването -(предоставя се от лечебното заведение) 

Безплатно 

 Здравни услуги Издаване на болничен лист от лекарите от 

центровете за спешна медицинска помощ  

Не се изпълнява в лечебното заведение 

Услугата се предоставя от ЦСМП 

 

 Здравни услуги Издаване на болничен лист от лечебни 

заведения, които обслужват лицето по 

месторабота  

Не се изпълнява в лечебното заведение 

Услугата се предоставя от лечебно заведение обслужващо 

лицето по месторабота 

 

 Здравни услуги Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза - чл. 53 

Срок- Наредба за медицинската експертиза Чл. 9, ал. 1 

Необходими документи – образец утвърден  

от Национален осигурителен институт – Министерство на 

здравеопазването-(предоставя се от лечебното заведение) 

 

Безплатно 

 Здравни услуги Издаване на медицинска документация 

(медицински рецепти, предписания, 

протоколи, удостоверения, свидетелства, 

експертизи и др.) 

Закон за здравето - чл. 27, Национален рамков договор 

Срок – 7 дни 

Необходими документи – молба по образец на лечебното 

заведение(предоставя се от лечебното заведение), в 

случаите, в които се изисква – пълномощно; удостоверение 

за наследници (предоставя се от лицето поискало 

медицинска информация) 

. 

 Здравни услуги Изготвяне на етапна епикриза Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на 

които трябва да отговарят устройството, дейността и 

вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ 

и домовете за медико-социални грижи - чл. 23 

Срок- в деня на превеждането по чл.23 от Наредба № 49 от 

18.10.2010 г 

Необходими документи – образец от приложение  

Първични медицински документи по действащия в  

момента НРД-(предоставя се от лечебното заведение) 

Безплатно 



 Здравни услуги Изготвяне на епикриза при изписване на 

пациент от лечебно заведение за болнична 

помощ или от дом за медико-социални грижи 

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на 

които трябва да отговарят устройството, дейността и 

вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ 

и домовете за медико-социални грижи - чл. 24 

Срок- В деня на изписването на пациент от лечебно 

заведение  по чл.24 от Наредба № 49 от 18.10.2010 г 

Необходими документи – образец от приложение  

Първични медицински документи по действащия в  

момента НРД-(предоставя се от лечебното заведение) 

 

Безплатно 

 Здравни услуги Издаване на разрешение за кремация Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към 

гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето 

на покойници - чл.20, ал. 1 

Срок – в деня на поискване 

Необходими документи – образец от приложение № 1 към 

Чл. 20 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните 

изисквания към гробищни паркове /гробища/ и 

погребването и пренасянето на покойници 

*Забележка, удостоверението само се заверява/порписва 

 от лечебното заведение. 

 

Безплатно 

 

 Здравни услуги Предоставяне на здравна информация от 

лечебното заведение, отнасяща се до 

здравословното състояние на пациента, 

включително копия от медицинските му 

документи  

Закона за здравето - чл. 28б, ал. 1 

Срок – 7 дни, 

Необходими документи – молба по образец на лечебното 

заведение(предоставя се от лечебното заведение), в 

случаите, в които се изисква – пълномощно; удостоверение 

за наследници (предоставя се от лицето поискало 

медицинска информация) 

По Ценоразпис 

на болница- в 

сайта на 

лечебното 

заведение 

ZUG0001 

Препис на 

медицински 

документ с 

печат на 

лечебното 

заведение и 

подпис вярно с 

оригинала бр. 

2.00 лв 



ZUG0002 

Ксерокопие на 

медицински 

документ за 

всяка страница 

по бр. 0.50 лв 

 Здравни услуги Запознаване на наследници и роднини по 

права и по съребрена линия до четвърта степен 

включително със здравната информация за 

починалия пациент и предоставяне на копия от 

медицинските документи  

Закона за здравето - чл. 28б, ал. 3 

Срок – 7 дни, с изключение на аутопсионен протокол, 

чиито срок на изготвяне е 30 дни  

Необходими документи – молба по образец на лечебното 

заведение(предоставя се от лечебното заведение), в 

случаите, в които се изисква – пълномощно; удостоверение 

за наследници (предоставя се от лицето поискало 

медицинска информация) 

По Ценоразпис 

на болница- в 

сайта на 

лечебното 

заведение 

ZUG0001 

Препис на 

медицински 

документ с 

печат на 

лечебното 

заведение и 

подпис вярно с 

оригинала бр. 

2.00 лв 

ZUG0002 

Ксерокопие на 

медицински 

документ за 

всяка страница 

по бр. 0.50 лв 

 Здравни услуги Издаване на удостоверение за придобита 

квалификация за ръководител или изпълнител  

на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

от Национален център по заразни и паразитни 

болести 

Удостоверението се издава от НЦЗПБ 

Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за 

извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации - 

чл. 9, ал. 4 

Удостоверението се издава от НЦЗПБ 

 

 Здравни услуги Издаване на експертно решение за 

потвърждаване или отхвърляне на 

професионалната болест от ТЕЛК/НЕЛК 

Наредба за медицинската експертиза - чл. 60, ал. 1 

Срок - тримесечен срок от получаване на медицинската 

документация в компетентните органи- чл. 32, ал. 3 от 

Безплатно 



Правилник за устройството и организацията на работа на 

органите на медицинската експертиза и на регионалните 

картотеки на медицинските експертизи 

Необходими документи – образец на решение утвърден от 

Министъра на здравеопазването (предоставя се от 

лечебното заведение), 

 

 Здравни услуги Преосвидетелстване на лица с професионални 

заболявания от ТЕЛК/НЕЛК 

Наредба за медицинската експертиза - чл. 60, ал. 4 Безплатно 

 Здравни услуги Издаване на експертно решение за трайно 

намалена работоспособност и определяне на 

степента и вида на увреждане от ТЕЛК/НЕЛК 

Наредба за медицинската експертиза - чл. 61 

Срок – тримесечен срок от получаване на медицинската 

документация в комисиите- чл. 32, ал. 3 от Правилник за 

устройството и организацията на работа на органите на 

медицинската експертиза и на регионалните картотеки на 

медицинските експертизи 

Необходими документи – образец на решение утвърден от 

Министъра на здравеопазването (предоставя се от 

лечебното заведение),  

Безплатно 

 Здравни услуги Преосвидетелстване на лица с експертно 

решението за трайно намалена 

работоспособност от ТЕЛК/НЕЛК 

Наредба за медицинската експертиза - чл. 69 и чл. 71 

Срок – тримесечен срок от получаване на медицинската 

документация в комисиите- чл. 32, ал. 3 от Правилник за 

устройството и организацията на работа на органите на 

медицинската експертиза и на регионалните картотеки на 

медицинските експертизи 

Необходими документи – образец на решение утвърден от 

Министъра на здравеопазването (предоставя се от 

лечебното заведение), 

Безплатно 

     

 


