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ПРОЦЕДУРА

I. Наименование на административната услуга 
„Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата  на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписте и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища”

ІI. Правно основание

Чл. 43 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) 
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
	Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛЗ (обн. ДВ. бр. 16 от 22 февруари 2011 г.)
	Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн. ДВ. бр. 83 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 81 от 2012 г.)

ІІI. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за вписване на промени в обстоятелствата по направената регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. 

Предмет:
Поддържане на актуална информация, относно дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

ІV. Процедура по издаване на Удостоверение при промяна по регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите:

Компетентен орган: 
Удостоверение при променя в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се издава от директора на РЗИ - Кюстендил.

Заявител: 
Всяко регистрирано лечебно заведения за извънболнична помощ и хоспис, при което е настъпила промяна в обстоятелствата по извършената регистрация.

Необходими документи:
	Заявление по образец до директора на РЗИ – Кюстендил, към което се прилагат тези от документите, посочени в чл. 40, ал. 1 от ЗЛЗ, които удостоверяват наличието на настъпилата промяна:
1. Данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
2. Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
3. Имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
4. Диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
5. Документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а от ЗЛЗ – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
6. Разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
7. Удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, че лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти в случаите, когато лечебното заведение ще извършва такава дейност;
8. Документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 6 - и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Забележка: Документите, посочени в т. 1-3, не се изискват за лекарите и лекарите по дентална медицина, учредяващи индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, които не са регистрирани по Търговския закон. 
Допълнително се предоставят на служителите от дирекция НЗБ следните документи, необходими за проверката, която извършват по реда на чл. 40, ал. 4 ЗЛЗ във връзка с чл. 40, ал. 1:
	1.Сертафикати за контрол на свързаните с обектите фактори, имащи значение за здравето на хората;
2.Договор за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от подгрупа 18.01;
3. Договор за изпиране на работно облекло и бельо (при липса на условия за изпиране в съответствие със здравните изисквания на работно облекло и бельо в лечебното заведение);
4. Договор за стерилизация (при липса на условия за стерилизация в лечебното заведение);
5. Договор за абонаментно доставяне на храна в лечебно заведение за болнична помощ или в лечебно заведение за извънболнична помощ с леглова база (при липса на условия за приготвяне на храна в съответствие със здравните изисквания в лечебното заведение).
Забележка:1.Първични документи, които са налични вече в  РЗИ - Кюстендил, не се изискват от заявителя.
2.РЗИ-Кюстендил, установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
Когато в лечебното заведение ще се разкрива структура „дежурен кабинет” по смисъла на § 1а от Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от медицински дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, това обстоятелство следва изрично да бъде отразено в Правилника за устройство дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
При регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите е необходим Констативен протокол, издаден от дирекция НЗБ при РЗИ Кюстендил.
При регистрация на подвижни структури на лечебното заведение е необходим Констативен протокол, издаден от дирекция НЗБ при РЗИ-Кюстендил, за съответствие на подвижните структури с хигиенните изисквания към подвижните структури. В този случай за регистрацията е необходимо в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение да е отразено, че същото извършва дейности чрез подвижни структури.

Вътрешен ход на процедурата:
Административната услуга за издаване на удостоверение за пререгистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се заявява писмено или устно (по телефона или  в Звеното за административно обслужване – (ЗАО). 
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 3-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи. В този случай се изготвя контролен лист по образец.
При писменото заявяване, заявлението за издаване на удостоверение за пререгистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се подава в ЗАО в  РЗИ - Кюстендил и се завежда в деловодната система от служителите на ЗАО. Заявлението и приложените документи се подава лично и/или от упълномощено лица с нотариално заверено пълномощно на  лужителя на ЗАО. 
Искането за издаване на административния акт – Удостоверение при промяна в обстоятелствата по извършената регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис, се адресира до директора на РЗИ - Кюстендил заедно с приложените към него  документи.
Заявлението за издаване на удостоверение за пререгистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в  РЗИ - Кюстендил и се завеждат в Деловодната система, където получава уникален номер от служителя на Звеното за административно  обслужване. 
Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на служителя, който води регистъра на лечебните заведения за извънболничната помощ и хосписите.
 В същият ден, в случаите, когато е необходимо съответното удостоверение, служителя изпраща по служебен път искане до Български лекарски съюз, съответно до Български зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението, служителят извършва проверка на изискуемите документи. При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването. Срокът за издаване на Удостоверение при промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис спира да тече от деня на уведомяването на заявителя.   
Проект на Заповед за вписване на промени в обстоятелствата по регистрацията и Удостоверение при промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се изготвя от  определения служител и в срок до 7 календарни дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи, преписката се представя за съгласуване от директора на дирекция МД. 
В срок до 3 работни дни директорът на дирекция МД изразява становище по представените документи. 
Удостоверението по образец за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис или мотивираният отказ за издаването му се издава в два екземпляра – за заявителя и за съответния регистър, като вторият екземпляр се парафира от определения служител и  директора на дирекция МД, след което се представят за подпис от директора на РЗИ - Кюстендил. 
След подписване на Заповедта за вписване на промени в обстоятелствата, служителят  вписва промените в регистъра по чл. 41 от ЗЛЗ.
 Удостоверението се подписва от директора на РЗИ - Кюстендил и подпечатва с печата на РЗИ - Кюстендил  в срок до 14 календарни дни от датата на подаване на заявлението. 
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението: 
- при връчване на удостоверението на място, в ЗАО при РЗИ – Кюстендил, се предоставя на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно; Заявителя полага подпис и печат на лечебното заведение върху втория екземпляр от удостоверението, който се предоставя от ЗАО.
 - при получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка; 
- при изпращане на удостоверението по електронен път, същото  се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.
Цялата служебна преписка се съхранява от съответното длъжностно лице, извършващо вписванията.

Отказ за издаване на удостоверение при промяна в обстоятелствата по регистрацията:
При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът на РЗИ - Кюстендил издава заповед с мотивиран отказ за издаване на Удостоверение при промяна в обстоятелствата по регистрацията и уведомява писмено лицето за това.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Резултат от процедурата:
С изпълнението на процедурата се постига целта на закона, а именно поддържане на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите с актуална информация.

Права и задължения на регистрираните лица: 
Издаването на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис дава право за осъществяване на регистрираните медицински дейности в съответствие с настъпилите промени.
Регистрираните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на нова промяна в обстоятелство, вписано в регистъра, да уведомят РЗИ - Кюстендил, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.

Срок за валидност на Удостоверението за регистрация:
Удостоверението за регистрация се издава за неопределен срок. Действието му се прекратява при настъпване на нова промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо издаване на ново Удостоверение за регистрация или Заповед на директора на РЗИ  - Кюстендил  за заличаване на лечебното заведение от регистъра на РЗИ.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Удостоверението за регистрация:
В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителя на лечебното заведение следва да се уведоми за това писмено РЗИ- Кюстендил. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис.

Основания и ред за прекратяване действието на Удостоверението за регистрация:  
Директорът на РЗИ - Кюстендил има право да отнеме издаденото Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и да заличи лечебното заведение от регистъра на РЗИ, в случаите, когато:
1.	районната колегия на съответната съсловна организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;
2.	при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ; 
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;
6. при настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал.1, т. 2 от ЗЛЗ;
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, в случаите, когато лекарят не е придобил специалност по обща медицина.
Заличаването на регистрацията се извършва със писмена мотивирана заповед на Директора на РЗИ - Кюстендил, в която се посочва датата, от която се прекратява извършването на извънболнична помощ или дейността на хосписа. 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. 

V.  Такси: 
	1. За издаване на хигиенно заключение – оценка на  изпълнение на Медицинските изисквания за обекта, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето:
1.1. при регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното заведение - 92 лв.;
2. За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 - 5 и 7 от Закона за лечебните заведения обстоятелства (данните за лечебното заведение - име, седалище, капитал, единен идентификационен код; данни за лицето, представляващо лечебното заведение - име от документа за самоличност; данни за лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика - име от документа за самоличност; данни за преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение, промяна на собствеността;) - 32 лв.;
2.3. За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения - 46 лв.;
2.4. За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения - 5 лв.
Заплащането на административната услуга може да бъде извършено по банков път - Банкова сметка (IBAN):BG33TTBB94003116007616 в SG "ЕКСПРЕСБАНК" АД, на гишето в ЗАО на РЗИ- Кюстендил - чрез ПОС терминал или в брой. Служител в дирекция АПФСО предоставя копие от банковото извлечене на служителя в ЗАО за прилагане към преписката. 

VI. Образци и формуляри:
Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис. 





