
№ Административна услуга Необходими документи Срок Такса
1 Писмено съобщение за раждане 5 дни
2 Писмено съобщение за смърт 24 часа

3

Приемане на заявление/декларация с нотариално 
заверен подпис за припознаване на дете лични карти на родителите до изписване на детето

4
Издаване на болничен лист от лекуващите 
лекари и ЛКК Лична амбулаторна карта до 7 дни след изписването

5

Издаване на болничен лист от лечебни 
заведения, които обслужват лицето по 
месторабота Лична амбулаторна карта до 7 дни след изписването

6

 Издаване на копие от епикриза, дубликат на 
болничен лист или фактура за заплатени такси Заявление до Прокуриста на ЛЗ 5 дни 5,00 лв.

7 Медицинско свидетелство за встъпване в брак 30,00 лв.

8
Медицинско удостоверение за съда и 
застрахователни дружества 20,00 лв.

9
Медицински удостоверение за ловно и нарезно 
оръжие 20,00 лв.

10
Медицинско удостоверение за МПС – 
професионалисти 20,00 лв.

11 Медицински удостоверение за МПС – любители 10,00 лв.

12 Медицинско удостоверение за работа в чужбина 40,00 лв.
13 Медицинско удостоверение за работа 10,00 лв.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД, ГРАД ДУПНИЦА



14

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане 
на пациент от едно лечебно заведение за БМП в 
друго веднага

15
Изготвяне на епикриза при изписване на 
пациент от ЛЗ В деня на изписването

16  Копие от медицински документи Заявление до Прокуриста на ЛЗ 10 дни
0.20 лв. на 
страница

17

Предоставяне на здравна информация от 
лечебното заведение, отнасяща се до 
здравословното състояние на пациента, 
включително копия от медицинските му 
документи Заявление до Прокуриста на ЛЗ 10 дни

0.20 лв. на 
страница

18

Запознаване на наследници и роднини по права 
и съребрена линия до четвърта степен вкл. със 
здравната инфорнация за починалия пациент и 
предоставяне на копия от медицинските 
документи Заявление до Прокуриста на ЛЗ 10 дни

0.20 лв. на 
страница

19

 Издаване на ЕР за трайно намалена 
работоспособност и определяне на вида и 
степента на увреждане от ТЕЛК

Заявление-декларация за 
освидетелстване от ТЕЛК и 
продължаване на временна 
нетрудоспособност /Протокол ЛКК/; 
Епикриза, етапна епикриза, 
амбулаторни лиса за заболяванията 
носещи %ТНР, клинични и 
инструментални изследвания за 
определените заболявания, 
производствена характеристика, мед. 
направление за ТЕЛК или протокол 
на ЛКК

за работещи до 45 дни, за 
пенсионери до 3 месеца



20

Преосвидетелстване на лица с ЕР за трайно 
намалена работоспособност от ТЕЛК

Заявление-декларация за 
освидетелстване от ТЕЛК и 
продължаване на временна 
нетрудоспособност /Протокол 
ЛКК/;Епикриза, етапна епикриза, 
амбулаторни лиса за заболяванията 
носещи %ТНР, клинични и 
инструментални изследвания за 
определените заболявания, 
производствена характеристика, мед. 
направление за ТЕЛК или протокол 
на ЛКК и копие от старо ЕР при 
внесено заявление за влошено 
здравословно състояние

за работещи до 45 дни, за 
пенсионери до 3 месеца

21

Издаване на удостоверение, че лицето не се води 
на психиатричен отчет /Медицинско 
удостоверение от психиатричен кабинет/ 20,00 лв.
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