
I. Наименование 

 

Заличаване от регистъра на обекти с обществено предназначение. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Заличаване на обекти с обществено предназначение, вкл. транспортни средства за обществен 

транспорт или със специално предназначение и обекти с източници на йонизиращи лъчения от 

регистъра на обекти с обществено предназначение. 

Предоставянето на услугата осигурява поддържане на актуален публичен регистър на 

обектите с обществено предназначение в РЗИ – Варна.  

 

 

III. Правно основание 

На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата №9 за условията и реда за създаване и поддържане на 

публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните 

здравна инспекции 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 

Регионална здравна инспекция – Варна, дирекция «Обществено здраве» (ОЗ). Инспектори от 

съответните отдели в дирекция ОЗ съхраняват информацията. 

 

V. Заявител 

Физически и юридически лица и техните пълномощници. 

VI. Такси 

Не са предвидени такси. 

 

VII. Изискуеми документи 

Заявление за заличаване от регистъра на обект с обществено предназначение, вкл.транспортно 

средство и обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен; ІІ степен; ІІІ степен. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец – бланка 15 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1.Заявлението, адресирано до Директора на РЗИ-Варна 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, 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, РК, респективно до 

съответния държавен здравен инспектор.  
 



3.Въз основа на заявлението, инспектор от отдел “Държавен здравен контрол”, Д”ОЗ”, 

изготвя проект на заповед за заличаване от регистъра на обект с обществено предназначение, 

вкл. транспортно средство; обект с ИЙЛ - в три екземпляра – за заявителя и за РЗИ, като 

втория и третия екземпляр се парафира от началник отдел  и директорът на дирекция “ОЗ”, 

след което се представят за подпис от Директора на РЗИ. Заповедта за заличаване от 

регистъра на обект с обществено предназначение се вписва в регистъра на обектите с 

обществено предназначение. Промяната се отразява и в електронния регистър. 

4.Издадената заповед може да бъде получена на мястото, където е заявено 

заличаването, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран 

пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните 

административни услуги.  

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ се 

изпраща:  

1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка 

на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при 

доставяне на пратката;  

2. с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските 

услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от 

административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на 

пратката;  

 

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

На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата №9 за условията и реда за създаване и поддържане на 

публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните 

здравна инспекции, заличаването на регистрацията се извършва със заповед на Директора на 

РЗИ-Варна. Срок на действие – неопределено време. 

 

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

основание, на което се издава 

Заповед за заличаване от регистъра на обект с обществено предназначение. Вписване на 

заповедта за заличаване в регистъра на обектите с обществено предназначение. 

 


