
1 

I. Наименование 

 

Организиране на задължителното медицинско наблюдение на лица, работещи в 

среда на йонизиращи лъчения 

 

II. Обща информация за услугата: 

Задължителното медицинско наблюдение на работещите с източници на 

йонизиращи лъчения се извършва за недопускане развитието на детерминистични ефекти и 

намаляване вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което се смята за 

приемливо, както и за оценка на медицинската им пригодност да изпълняват конкретните 

си професионални задължения. Услугата е насочена към лицата, работещи с източници на 

йонизиращи лъчения. 

 

III. Правно основание 

Чл.8 от Наредба №29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при 

работа в среда на йонизиращи лъчения ( Обн. ДВ. бр.78/ 30.09.2005 г.) 

чл.64, ал.2, т.2 от Закона за здравето ДВ. бр70/2004г. изм. ДВ, бр.106/2013г.  

Устройствен правилник на РЗИ ДВ. бр.6 / 2011 г. Изм. ДВ, бр.34/2013г. 

 

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

както и начина на съхранение на тази информация 

 

НЦРРЗ, РЗИ - Варна, Дирекция “Обществено здраве”, отдел “Радиационен контрол” 

 

V. Заявител 

Физически и юридически лица, извършващи дейности свързани с използването на 

източници на йонизиращи лъчения. 

 

VI. Такси 

Не се дължат. 

VII. Изискуеми документи 

 

1.Заявление по образец  

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

 

Заявление (по образец)– бланка 46. 

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1. Заявлението адресирано до Директора на РЗИ-Варна може да бъде подадено по 

следните начини: В звеното за административно обслужване  на РЗИ-Варна ет.1 ст.27., като 

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

образец;  По електронен път; Чрез лицензиран пощенски оператор; 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 придвижване на преписката до директор Д ОЗ тя се разпределя до отдел РК 

3.Изготвя се график и лицата писмено се уведомяват за датата и мястото за  

извършване на задължителното медицинско наблюдение на лица, работещи в среда на 

йонизиращи лъчения. 
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4.На базата на представените медицински документи и изследвания, на резултатите 

от индивидуалния дозиметричен контрол, лекар-радиобиолог от Национален център по 

радиобиология и радиационна защита - София извършва задължителното медицинско 

наблюдение на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения, след което издава 

експертно заключение за медицинска пригодност.  При необходимост изисква 

допълнителни изследвания за лицата. 

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

адм.акт 

Експертно заключение за медицинска пригодност, издадено от НЦРРЗ – срокът на 

действие се определя съгласно Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 от Наредба №29 от 16 

септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи 

лъчения. 

 

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

основание, на което се издава 

Експертно заключение за медицинска пригодност, издадено от НЦРРЗ, съгласно чл.7 

от Наредба №29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда 

на йонизиращи лъчения. 


