
Административна услуга No37  

 

I.Наименование  

Регистрация и заверка на лична здравна книжка (ЛЗК).  

II.Обща информация за услугата:  

Извършване на дейности по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни 

книжки, воден от РЗИ-Варна, след проведени лабораторни изследвания и необходимите 

медицински прегледи, съгласно Наредба No 15/27.06.2006 г. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 

Октомври 2017г., за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, 

специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, 

предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и 

козметичните салони. Поставяне на печат и входящ номер от регистъра в ЛЗК . 

III.Правно основание  

Чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето и чл.4 ал.5 и чл.11 ал.1 от Наредба No 15/27.06.2006 г. 

(ДВ бр. 57/2006 г.) за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, 

специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, 

които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните 

салони, изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г. чл.33 от Постановление No 

24/19.02.2018г. ДВ. бр. 17/23.02.2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за 

таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните 

центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с 

Постановление No 242 на Министерския съвет от 2007 г. за заверката на лична здравна 

книжка и вписването й в регистър на новоиздадените лични здравни книжки се събира 

такса в размер 3 лв.  

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

на съхранение на тази информация. РЗИ-Варна, Дирекция „Надзор на заразните болести” 

и Дирекция “Обществено здраве” Информацията се съхранява в електронен вид в 

регистър на ЛЗК. След приключване на всеки календарен месец се извършва архивиране 

на въведената информация в електронния регистър.  

V.Заявител  

Физически лица.  

 

VI.Такси  

Съгласно чл.33 от Постановление No 24/19.02.2018г. ДВ. бр. 17/23.02.2018 г. за 

изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на 

държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото 

здраве по Закона за здравето, приета с Постановление No 242 на Министерския съвет от 

2007 г. - За заверката на лична здравна книжка и вписването й в регистър на 

новоиздадените лични здравни книжки се събира такса в размер 3 лв.  

Заплащане на административната услуга може да бъде извършено на каса в ЦАО на РЗИ-

Варна, ул. Брегалница №3, ет.1,стаи No 27 и 31 в брой или чрез ПОС терминал  (ЦАО е  

с непрекъснато работно време от 8.30ч. до 17.00ч.); както и по банков път на сметката на 

РЗИ Варна, като се съобщи входящия номер на заявлението или Протокола при устно 

заявяване на извършената услуга.  

IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01 

BIC: STSABGSF 

"Банка ДСК" АД 

Плащане по електронен път чрез виртуален ПОС на адрес: https://pay.egov.bg/eforms 

VII.Изискуеми документи  

https://pay.egov.bg/eforms


1.Документ за самоличност / Копие от документ за самоличност, заверено с текст „Вярно 

с оригинала“, трите имена, дата и подпис на заявителя при заявяване на услугата чрез 

лицензиран пощенски оператор/.  

2. ЛЗК с попълнени паспортна част, залепена актуална снимка на лицето и вписани 

всички извършени медицински изследвания и прегледи със съответните лабораторни и 

амбулаторни номера и печати ; УИН на ОПЛ или лекар специалист по вътрешни болести 

от лечебни заведения за извънболнична помощ, дал заключение за постъпване на работа.  

3.Заявление по образец до Директора на РЗИ Варна.  

4.Документ за платена такса  

VIII.Образец/формуляр, с който се заявява услугата  

Заявление по образец – бланка 37.  

IX.Описание на процедурата – етапи:  

1.Физическото лице прилага по-горе изброените документи и заявява издаване на 

индивидуален административен акт /заверяване и вписване в регистъра на ЛЗК: 

Заявлението по образец се адресира до Директора на РЗИ-Варна и може да бъде подадено 

по следните начини:  

- на място в стая No 28, 1-ви етаж на РЗИ Варна, ул.Брегалница No 3  

-устно-като искането се отразява в протокол по образец//Приложение No 1 към чл.7 ал.2 

на Наредбата за административното обслужване, ДВ, бр.78/6006г./Постановление 

No83/07.04.2015г за изм. и доп. на Наредбата за административното обслужване - от 

дежурен в регистъра служител, в стая No28 на 1 етаж.  

- чрез лицензиран пощенски оператор / за сметка на заявителя/  

□ като вътрешна препоръчана пощенска пратка  

□ като вътрешна куриерска пратка  

□ като международна препоръчана пощенска пратка  

2.След попълнени всички необходими лични данни и поставените печати от проведените 

изследвания и прегледи в ЛЗК, лицето подава всички документи в стая No28 на 1 етаж. 

След подаване на заявлението / протокола, личните данни се въвеждат в електронна 

програма (регистър) от длъжностно лице;  

3.Заверяването се извършва, чрез поставяне на пореден номер, име и подпис на 

длъжностното лице, както и печат върху снимката в личната здравна книжка и върху 

подаденото заявление, срещу представен документ за самоличност, при вписани всички 

извършени медицински изследвания и прегледи със съответните лабораторни и 

амбулаторни номера и печати ; УИН и фамилия на лекаря дал заключение за постъпване 

на работа .  

4.Физическото лице заявява желанието си заверената здравна книжка да бъде получена:  



чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като декларира ,че пощенската пратка е за 

негова сметка; като вътрешна куриерска пратка или лично от центъра за 

административно обслужване при Регионална здравна инспекция.  

5.При заявяване на услугата на място в регионалната здравна инспекция заверката се 

извършва в рамките на същия работен ден. Поетапно през деня заявленията се 

предоставят от инспектора от стая No 28 на административният център, за въвеждане в 

програма Евентис и предоставяне за подпис от Директора на РЗИ.  

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

Наредба No 15/27.06.2006 г. (ДВ бр. 57/2006 г.) изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 

2017г за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, 

специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, 

които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните 

салони - след заверката документа е безсрочен относно регистрацията в РЗИ Варна.  

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

на което се издава . 

Заверка на Лична здравна книжка и вписване в регистъра на новоиздадените лични 

здравни книжки - Наредба No 15/27.06.2006 г. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 

2017г. 


