
РЕГИСТРАЦИЯ НА СМТЛ

В следващите редове, ще се опитам да направя кратко разяснение на 
стъпките при регистрацията на СМТЛ:

Според Чл.8.(1) т.3 на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), самостоятелните
медико-технически лаборатории (СМТЛ) са  заведения за извънболнична помощ ¹.

Лечебните  заведения  се  създават  по  Търговския  закон  или  по Закона  за
кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на
Европейския  съюз,  или  на  държава,  страна  по Споразумението  за  Европейското
икономическо пространство, при спазване на ЗЛЗ ². В повечето случаи е добре да се
регистрирате като ООД или ЕООД в зависимост от собствеността на капитала.

Важно  изискване  е  в  наименованието  на  търговското  дружество  да  бъде
изписано  без  съкращения  „самостоятелна  медико-техническа
лаборатория“(чл.36.ал.4) ⁴, а в предмета на дейността да бъде цитиран единствено
и  само  текста  от  чл.18,  а  именно:  „извършване  на  предписани  от  лекар,
съответно лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и
произвеждане на специализирани медицински изделия“. ³ Останалите документи
са стандартни и стават за ден, като само може да ви забави набирателната сметка
за внесен уставен капитал в зависимост от банката, която сте избрали. Документите
за регистрация в ТР (Заявление А4) могат да се изтеглят от тук: 

Документи за услуги в ТРРЮЛНЦ  

Другото  специфично  изискване  при  търговската  регистрация  е  към
документите да прибавите и копие от дипломата за висше образование. Това, както
и горните условия относно абревиатурата СМТЛ и предмета на дейност, често се
пропускат от адвокати, а както имаше пресен случай и от самата АВ.

ВАЖНО е да се знае, че лечебните заведения за извънболнична помощ
осъществяват  дейността  си  само  след  извършване  на  регистрация  при
условията и по реда на ЗЛЗ.

Органът по регистрация е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“(ИАМН),
чрез Регионалните здравни инспекции (РЗИ) 

Процедурата е уредена в чл.39,чл.40 и сл. от ЗЛЗ5. Регистрацията се извършва
от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, в която
се  води публичен регистър  на  лечебните заведения.  На  регистрираните  лечебни
заведения се издава удостоверение за регистрация. Регистрацията се извършва въз
основа на заявление:

Образец на заявление по адм. услуга 1335

https://iamn.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://portal.registryagency.bg/document-template-cr


Заявлението се подава в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) –
лично  или  чрез  пълномощник.  В  заявлението  се  посочва  единният
идентификационен  код  на  дружеството   от  Търговския  регистър  и  към  него  се
прилагат:

*Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

*Имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството;

*Диплома  за  съответното  висше  образование  на  лицата,  които  ще  управляват,
съответно ще работят в лечебното заведение;

*Документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще
работят в лечебното заведение (при наличие на такива);

*Документи за платени държавни такси :

Такси

Съгласно  Тарифата  за  таксите,  които  се  събират  по  Закона  за  лечебните
заведения: за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за
извънболнична  помощ  при  първоначално  вписване  в  регистъра  на  лечебните
заведения се събира такса в размер на 104 лв. (ИАМН)

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:  за  извършване  на  проверка  при  регистрация  на лечебно
заведение за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса в размер
на 92 лв. (РЗИ)

Могат да възникнат допълнителни такси в зависимост от фирмите, които ще
замерват осветеност и шум в помещението.

 Разглеждане на заявлението

В деня на постъпване на заявлението РЗИ изпраща по служебен път искане
до  Българската  асоциация  на  зъботехниците,  за  издаване  на  удостоверения  за
вписване в регистъра на зъботехниците,  които ще ръководят и/или ще работят в
лечебното  заведение.  С  цел  съкращаване  на  процедурата  е  препоръчително  да
приложите  предварително  „Удостоверение“  за  актуално  членство,  издадено  от
председателя на съответната РК на БАЗ.                                                

Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, членове на управителните и
контролните  органи  на  лечебното  заведение,  когато  са  български  граждани,  се
установяват  служебно,  а  лицата,  които  не  са  български  граждани,  представят
свидетелство за съдимост или аналогичен документ.                                                      

В  10-дневен  срок  от  постъпване  на  заявлението  РЗИ  извършва  проверка
относно спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от
лечебното заведение. За СМТЛ важи стандарта по зъботехника утвърден с Наредба
№ 30 от 19 декември 2003 г. за утвърждаване на Медико-технически

 СТАНДАРТ ПО "ЗЪБОТЕХНИКА"

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135476825
https://iamn.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/


Съществува  Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за Проектиране,
изпълнение  и  поддържане  на  сгради  за  обществено  обслужване  в  областта  на
образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, според  която в
Чл. 117.(1)(2) медико-техническата зъботехническа лаборатория включва помещения
за рутинна зъботехническа дейност, за полиране и подгряване на муфи и за работа с
металокерамика,  а  също  се  допуска  и  обособяване  на  кът  за  работа  с
металокерамика  към  помещението  за  рутинна  зъботехническа  дейност.
Минималните площи трябва да са съответно:
3.1.  Помещение за  рутинна  зъботехническа дейност  с  площ по  5  m2 на  работно
място, но не по-малко от 12 m2.
3.2. Помещение за полиране и подгряване на муфи с площ 4 m2.
3.3.  Помещение за  работа с  металокерамика  с  площ по  5  m2  на работно място.
Средната  поддържана  осветеност  да  бъде  500  Em,  lx,  а  обобщената  степен  на
яркостен дискомфорт 19 UGR 6

В  случаите,  когато  се  установи,  че  в  лечебното  заведение  не  са  спазени
съответните изисквания, РЗИ дава предписания и определя срок за отстраняване на
нередностите, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

В тридневен срок от извършване на проверката и получаване на изисканите
удостоверения директорът на РЗИ изпраща документите на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор”.

При  непълноти  на  представените  документи  Изпълнителната  агенция
„Медицински  надзор”  в  10-дневен  срок  уведомява  писмено  заявителя  за  това  и
определя срок за отстраняването им.

В едномесечен срок от получаване на документите изпълнителният директор
на  Изпълнителна  агенция  „Медицински  надзор”  издава  удостоверение  за
регистрация  на  лечебното  заведение  или  мотивирано  отказва  да  регистрира
лечебното заведение. 

Регистрираните  СМТЛ  се  вписват  в  регистъра  на  лечебните  заведения  за
извънболнична  помощ  и  хосписите  (РЛЗИБПХ),  който  се  публикува на  сайта  на
ИАМН.

Хубаво е също да се знае:

Ако  искате  да  регистрирате  филиал  на  СМТЛ  в  друго  населено  място,  то
документите се подават в РЗИ по първата регистрация. Директорът на РЗИ изпраща
по служебен път искане до съответната РК на БАЗ за удостоверение за членство в
регионалната колегия. За целта е нужно предварително да подадете заявление за
членство и в новата колегия на БАЗ. ИАМН вписва новата лаборатория към кода на
първото ЛЗИБП (СМТЛ) и уведомява съответното РЗИ, че на територията му има
разкрит филиал.

Съществуват  различни  Наредби  за  определяне редът  за  организиране  и
осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДПК), както и всяка областна
дирекция  има  местна  такава.  ⁷ Съгласно  тях  ЛЗИБП сме  в  категория  А2,Ф3.4  и



местните инспектори от пожарната, могат да ви проверят. За 30 години съм проверен
около 5-6 пъти. Към настоящият момент има работещ прахови пожарогасители тип
П6 и договор с лицензирана фирма за противопожарна защита, която всяка година ги
проверява и регистрира, като издава съответните протоколи. 

Надявам се да съм бил полезен.

Забележка: В  някои  РЗИ  могат  да  поискат  допълнителни  документи
позовавайки се примерно на Наредба №9  за регистрация на обектите с обществено
предназначение, но СМТЛ не са такива.

Използване съкращения:

СМТЛ – Самостоятелна медико-техническа лаборатория

ЗЛЗ – Закон за лечебните заведения

ТР и ТРРЮНЦ - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска
цел

ИАМН - Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

РЗИ -  Регионална здравна инспекция 

ЛЗИБП – Лечебно заведение за извънболнична помощ

Препратки и линкове:

¹ Чл. 8. (1) Лечебни заведения за извънболнична помощ са:

1. амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за първична медицинска помощ;

б) групова практика за първична медицинска помощ;

2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;

б) групова практика за специализирана медицинска помощ;

в) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в
сила от 31.07.2010 г.) медицински център и медико-дентален център;

г) диагностично-консултативен център;

3. самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории;

4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) дентални центрове;



5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) амбулатории за здравни грижи,
които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за здравни грижи;

б) групова практика за здравни грижи.

² Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 20.07.2007 г.) Лечебните заведения,
без  тези  по чл.  5,  ал.  1,  се  създават  по Търговския  закон  или  по Закона  за
кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на
Европейския  съюз,  или  на  държава,  страна  по Споразумението  за  Европейското
икономическо пространство, при спазване изискванията на този закон. 

³ Чл. 18. (2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 72 от
2015 г.)  Самостоятелната медико-техническа лаборатория е лечебно заведение, в
което специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар,
съответно  лекар  по  дентална  медицина,  специфични  технически  дейности  и
произвеждат специализирани медицински изделия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Самостоятелната медико-
техническа  лаборатория  се  управлява  от  лекар,  съответно  лекар  по  дентална
медицина или специалист по профила на лабораторията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.)
Изискванията за осъществяването на дейностите на лабораториите по ал. 1 и 2 се
определят със съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 72 от
2015 г.) Устройството, дейността и вътрешният ред на лабораториите по ал. 1 и 2 се
уреждат с правилник, утвърден от ръководителя на лабораторията.

⁴ Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 20.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от
2020 г.,  в сила от 16.06.2020 г.)  Лечебните заведения по чл. 10,  т.  5 и лечебните
заведения за извънболнична помощ, извън тези по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2,
буква "а" и т. 5, буква "а", се учредяват като търговски дружества или кооперации,
както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския
съюз,  или на държава,  страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство,  след  което  се  регистрират  по  реда  на чл.  40.  При  необходимост
държавата  и  общините  самостоятелно  или  съвместно  с  други  лица  могат  да
създават  такива  заведения  като  дружества  с  ограничена  отговорност  или  като
акционерни дружества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2020
г., в сила от 16.06.2020 г.) Лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2,
буква "а"  и  т.  5,  буква "а"  се учредяват като еднолични търговски дружества или
еднолични търговци, след което се регистрират по реда на чл. 40. В случаите, когато



лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" се учредяват от
физически лица - лекари и лекари по дентална медицина, а лечебните заведения по
чл. 8, ал. 1, т. 5, буква "а" се учредяват от физически лица - лекарски асистенти,
медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, те се регистрират само по реда
на чл. 40.

(3)  В  случаите  по  ал.  1  и  2  в  предмета  на  дейност  задължително  се  вписва
осъществяването само на извънболнична помощ или на дейностите по чл. 27 и 28.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Търговската регистрация на
фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на съответния вид
лечебно заведение по чл. 8 и чл. 10, т. 4 и 5.

5 Чл.  39.  (1)  (Предишен  текст  на  чл.  39  -  ДВ,  бр.  30  от  2006  г.)  Регистрират  се
лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) На регистрация подлежи и лечебната дейност по чл.
2а, за осъществяването на която могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и
лечение до 48 часа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г,
изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) При възникнала необходимост от по-дълъг престой в
случаите по ал. 2 медицинският факултет или факултетът по дентална медицина на
съответното висше училище е длъжен да организира хоспитализацията на пациента.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Основните изисквания, на
които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните
заведения  по  ал.  1  и  факултетите,  извършващи  лечебна  дейност  по чл.  2а,  се
определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.) (1) Регистрацията се
извършва  от  изпълнителния  директор  на  Изпълнителна  агенция  "Медицински
надзор" въз основа на заявление, в което се посочва единният идентификационен
код  на  дружеството  или  кооперацията  от  Търговския  регистър,  и  към  което  се
прилагат:

1. 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;

2. правилник 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 -  документ, че лицето е
прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;

6. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

7. документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона
за здравето.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в регионалната здравна инспекция.

(3)  Изпълнителната  агенция  "Медицински  надзор"  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.

6 НАРЕДБА  №  РД-02-20-3  ОТ  21  ДЕКЕМВРИ  2015  Г.  ЗА  ПРОЕКТИРАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КУЛТУРАТА И
ИЗКУСТВАТА,
Чл. 117.(1) Медико-техническата зъботехническа лаборатория включва помещения
за рутинна зъботехническа дейност, за полиране и подгряване на муфи и за работа с
металокерамика.
(2) Допуска се обособяване на кът за работа с металокерамика към помещението за
рутинна зъботехническа дейност.

Приложение № 3 към чл. 112, ал. 10, чл. 131, ал. 2 и чл. 132

Минимални  площи  на  помещенията  в  лечебните  заведения  за  извънболнична  и
болнична помощ

3. Зъботехническа лаборатория

3.1.  Помещение за  рутинна зъботехническа дейност  с  площ по 5  m2 на работно
място, но не по-малко от 12 m2.

3.2. Помещение за полиране и подгряване на муфи с площ 4 m2.

3.3. Помещение за работа с металокерамика с площ по 5 m2 на работно място.

Приложение № 4 към чл. 142, ал. 4 

Средна поддържана осветеност 500 Em, lx

Обобщена степен на яркостен дискомфорт 19 UGR

⁷ НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=89048
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=89048
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135653786
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135653786

