
 

Административна услуга № 2961 

I. Наименование 

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация 

II. Обща информация за услугата: 

Услугата предоставя получаване на хигиенно заключение за проектна документация, при 

Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища; 

при Издаване и изменение на лицензия на Центровете за професионално обучение и/или 

Центрове за информация и професионално ориентиране; 

Положително заключение се получава, ако проектната документация съответства на 

здравните изисквания и на Закона за устройство на територията. При несъответствие със 

същите, се издава отрицателно заключение. 

III. Правно основание 

Хигиенно заключение се издава на основание чл. 496, ал. 2, т. 8 от Закон за 

професионалното образование и обучение; на основание чл. 23 от Наредба № 9 от 

19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование; 

на основание чл. 34 и чл.35 от Закона за здравето, чл. 19 ал.1 от Наредба № 36 за условията 

и реда за упражняване на държавния здравен контрол /ДВ, бр. 63 от 2011г./ и чл. 142, ал.5, 

т.7 от Закона за устройство на територията. 

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

съхранение на тази информация 

РЗИ Варна, отдел “Държавен здравен контрол”, Д “Обществено здраве”. Информацията се 

съхранява от инспектори от отдел “Държавен здравен контрол” 

V. Заявител 

Физически и юридически лица, или упълномощени лица, служители на други 

администрации. 

VI. Такси 

Съгласно чл.23 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен 

контрол по Закона за здравето, обн. ДВ бр.83 от 2007 г. в размер на 65 лв. 

Заплащане на административната услуга може да бъде извършено: 

- по банков път на сметката на РЗИ Варна: IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01 BIC: 

STS ABGSF Банка ДСК АД: 

- в касата на РЗИ-Варна - ет.1, стаи 31 и 27 в брой или чрез електронно разплащане с 

банкова карта на ПОС терминал. 

- чрез виртуален ПОС на адрес: https://pay.egov.bg/eforms 

VII. Изискуеми документи 

1.Заявление по образец. 

2.Проект или заснемане на материалната база с обзавеждане; обяснителна записка по част 

„Архитектура” (при използване на материална база на действащи детски градини и 

училища) 3.Проект на материалната база с обзавеждане; и обяснителни записки по част 

,Архитектура”, част „Водоснабдяване и канализация”, част „Отопление и вентилация” 

(при използване на сгради, които се преустройват, реконструират, сменят своето 

предназначение или са ново строителство) 

4. Документ за платена такса. 

https://pay.egov.bg/eforms


 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

1.Заявление по образец – бланка 2961 

IX. Описание на процедурата - етапи: 

1.Заявлението, адресирано до Директора на РЗИ-Варна и придружаващата го документация 

може да бъде подадено, след представяне на документ за платена такса, внесена в касата на 

РЗИ (ст. 31, ет.1) по следните начини: 

В центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна ет.1 ст.27, 31, като същото 

може да се внесе и устно, след попълване от длъжностно лице на протокол съгласно 

образец; 

Чрез лицензиран пощенски оператор; 

2. След резолюция от Директора на РЗИ- Варна до директора на Д „ 03”, заявлението 

комплектовано с придружаващите го документи се предоставя на инспектори за изготвяне 

на писмени становища за съгласуване на проектната документация. 

3.Инспекторът от отдел „ДЗК”, дирекция „03” изготвя писмено хигиенно заключение по 

представената проектна документация за съответствието му (не съответствие) със 

здравните изисквания. 

4.В срок до 14 работни дни от подаване на заявлението се изготвя хигиенно заключение за 

съгласуване на проектна документация. 

5.Всяко хигиенно заключение се издава в три екземпляра, от които един се предоставя на 

заявителя или на упълномощено от него лице, един остава в Звеното за административно 

обслужване на инспекцията и един в архива на отдел „ДЗК”. 

Изходящият документ може да бъде получен от мястото където е заявен; на посочен точен 

адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен 

път съгласно Наредбата за електронните административни услуги; 

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ 

се изпраща: 

а) 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; 

б) 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; 

В случай на несъгласуване на проектната документация, клиентът има право да отстрани 

установените пропуски в проектите и да ги внесе по установения ред за ново разглеждане. 

Х. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния административен акт 

На основание чл.34 и чл.35 от Закона за здравето се издава хигиенно заключение за 

съгласуване на проектна документация. 

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

което се издава 

Изходящ документ: Хигиенно заключение за съгласуване на проектна документация. 


