
I. Наименование 

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ – 

Варна. Регистрацията е задължителна за обектите с обществено предназначение. 

Обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето, подлежащи на 

регистрация съгласно изискванията на Наредба № 9 за създаване и поддържане на публичен 

регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, са:  

►Централни водоизточници; Местни водоизточници; Минерални водоизточници; 

Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; Плувни басейни; 

Плажове и места за къпане; Средства за подслон – вилни и туристически селища; Хотели, 

мотели и семейни хотели;  Къмпинги и туристически хижи; Места за настаняване – пансиони, 

общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала; Спортни 

обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки; Фитнес- центрове и зали; Театри, 

киносалони, концертни зали и читалища; Компютърни и интернет зали; Игрални зали; 

Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и 

поставяне на обици и други подобни изделия на различни части от тялото, СПА и уелнес 

центроме; Обществени бани и перални; Обществени тоалетни; Предприятия за производство на 

козметични продукти; Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти; Железопътни 

гари, летища, пристанища, автогари, метростанции; Детски ясли и градини; Заведения за 

социални услуги за деца и ученици; Училища и висши учебни заведения; Ученически и 

студентски общежития; Школи – музикални, езикови, спортни, както и центрове за работа с 

деца; Селскостопански аптеки; Гробищни паркове; Специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги – домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, 

социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за 

временно настаняване; Оптики; Здравни кабинети (в детски градини и училища); Обекти, в 

които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве; Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна мрежа, 

като: базови и радиолинейни станции, радио – и телевизионни предаватели и ретранслатори, 

радиолокатори и навигационни станции и други. 

►Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен; Обекти с източници на йонизиращи 

лъчения ІІ степен; Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен;  

►Транспортни средства със специално предназначение: 

Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамвай, 

тролеи, метровлакове; Транспортни средства със специално предназначение - санитарни 

автомобили за превоз на болни; Транспортни средства със специално предназначение - 

автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина; Транспортни 

средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки 

 

III. Правно основание 

Чл.36; ал1; ал.3 от  Закона на здравето от Закона за здравето (ДВ,бр.70/2004г. …….изм. ДВ. бр.58 

от 18 Юли 2017г.)  
Чл.2, чл.3 от Наредба № 9 за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с 

обществено предназначение, контролирани от РЗИ, (ДВ бр.28/2005г. изм. ДВ. бр.38 / 2011г.) 

 

IV. Компетентни органи, които я събират и разполагат с информацията, както и 

начина на съхранение на тази информация 

РЗИ-Варна, отдел “Държавен здравен контрол” (ДЗК), отдел “Радиационен контрол” (РК) – за 

обекти с източници на йонизиращи лъчения, дирекция “Обществено здраве” (ОЗ). Информацията 

се съхранява на хартиен и електронен носител от съответните служители . 

 

 



V. Заявител 

Физически и юридически лица, които откриват обекти с обществено предназначение. 

VI. Такси 

Не са предвидени такси. 

 

VII. Изискуеми документи 

Уведомление по образец. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Уведомление по образец – бланка 14, бланка 14а, бланка 14б. 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1.Всеки, които открие обект с обществено предназначение е длъжен да уведоми съответната 

РЗИ по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността му.  

Уведомлението се адресира до Директора на РЗИ-Варна и може да бъде подадено по следните 

начини: 1. В центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна, ул. Брегалница 3, ет.1 ст.27 и 

31, работно време от 8:30ч. до 17ч., като същото може да се внесе и устно, след попълване от 

длъжностно лице на протокол съгласно образец. 2. По електронен път; 3. Чрез лицензиран 

пощенски оператор; 4. Чрез факс. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда 

на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на 

Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 58 от 

2010 г. и бр. 48 от 2013 г.).  

2.След резолюция на заявлението от Директора на РЗИ-Варна и Директора на Дирекция 

ОЗ документацията се адресира до Началник отдел ДЗК, Началник отдел РК и респективно до 

съответния държавен здравен инспектор.  
3.Въз основа на уведомлението държавни здравни инспектори от РЗИ - Варна, дирекция 

“ОЗ” извършват проверка в обекта за спазване на здравните изисквания и за наличието на 

притежаваните документи, посочени в уведомлението. При спазени здравни изисквания и налични 

документи се извършва регистрация на обекта в публичния регистър на РЗИ-Варна. При неспазени 

здравни изисквания и непълнота на посочените документи, се изготвя мотивиран отказ за 

регистрация.  

4. За всички обекти с обществено предназначение, включително и транспортни средства без 

тези с източници на йонизиращи лъчения.  

-срок за подаване на изискуемите документи: не по-късно от деня на започване на дейността му;  

-извършване проверка на данните: в срок до един месец от уведомлението РЗИ извършва проверка в 

обекта за спазване на здравните изисквания. Ако при проверката се констатира, че не са спазени 

здравните изисквания за обекта определени с наредбите от Закона за здравето или е налице 

непълнота на посочените документи, се издава предписание с посочване на срок за привеждане 

съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията. В 

10-дневен срок след изтичане на срока се извършва повторна проверка на обекта.  

-действие на компетентния орган: вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от 

извършване на проверката на обекта при условия, че са спазени здравните изисквания.  

-ред за обжалване на отказ: При констатирани неизпълнения на предписанието директорът на РЗИ 

прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок уведомява писмено лицето подало 

уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се 

издава заповед за спиране на експлоатацията му.  

-отказът подлежи на обжалване: по сроковете предвидени от АПК  

5. Обекти с обществено предназначение – обекти с източници на йонизиращи лъчения -срок 

за подаване на изискуемите документи: Лицата, открили обекти с източници на йонизиращи 

лъчения подават уведомление за разкриване на нов обект с обществено предназначение не по-късно 

от деня на започване на дейността:  

Уведомленията и придружаващата ги документация за разкриване на обекти, използващи 

източници на йонизиращи лъчения на територията на Варненска област, се подават в деловодството 

в сградата на РЗИ – Варна, ул. “Брегалница” № 3  



За обекти на територията на Шуменска област – в РЗИ – Шумен, пл. “Освобождение”№1;  

За обекти на територията на Добричка област – в РЗИ – Добрич, ул. “Кирил и Методий” № 57.  

РЗИ – Шумен и РЗИ – Добрич в тридневен срок от получаването, изпращат с придружително писмо 

копия от уведомленията до РЗИ – Варна отдел “Радиационен контрол”.  

-извършване проверка на данните: На основание подаденото уведомление специалистите от отдел 

“Радиационен контрол”, РЗИ – Варна в срок от един месец на подаването му от лицето, разкрило 

обект с обществено предназначение извършват проверка в обекта и изготвят протокол. В същия 

срок Директорът на РЗИ – Варна, изпраща с придружително писмо до Директорите на РЗИ – Шумен 

и РЗИ - Добрич, от който е получил уведомлението, следните документи: -копие от протокола на 

проверката; -копие от връчено предписание (в случаите, когато обектът не отговаря на изискванията 

на наредбата)  

В случаите, когато обектът не отговаря на изискванията на Наредбата, се издава предписание с 

конкретен срок за изпълнение. До 10 дни след изтичане срока на предписанието се извършва 

проверка в обекта и се съставя протокол. При обективна невъзможност за изпълнение на 

предписанието може да се удължи срока с издаване на ново предписание. В този случай копие от 

предписанието се изпраща до директора на РЗИ, на чиято територията се намира обекта за сведение.  

6.действие на компетентния орган: вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от 

извършване на проверката на обекта при условия, че са спазени здравно-радиационните изисквания. 

За обектите в Шуменска и Добричка области, РЗИ Варна незабавно изпраща всички необходими 

документи до Директора на съответната РЗИ за извършване на регистрация.  

 7. ред за обжалване на отказ: При констатирани неизпълнения на предписанието Директорът 

на РЗИ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок уведомява писмено лицето, 

подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за 

обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му. За обектите в Шуменска и Добричка 

области тази заповед се издава от Директора на съответната РЗИ. Отказът подлежи на обжалване: 

по сроковете предвидени от АПК  

 

X. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт 

Съгласно Наредба № 9 за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено 

предназначение, регистрацията е безсрочна, до промяна в обстоятелствата. 

Вписване на промени: когато има настъпили промени в данните и обстоятелствата, вписани в 

регистъра на обектите с обществено предназначение, лицата, които упражняват дейността, са 

длъжни в 7-дневен срок от настъпването им да уведомят Директора на РЗИ – Варна за това, като 

декларират притежаването на съответните документи 

XI. Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното основание, 

на което се издава 

Регистрацията е без издаване на документ. 

С оглед разпоредбите на Наредба №9 (ДВ бр.28/2005г.), за регистриран обект с обществено 

предназначение/транспортно средство, РЗИ-Варна не издава удостоверение за регистрация на 

хартиен носител.  

 

 


