
I. Наименование 

 

Издаване на разрешения за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или 

азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Услугата удостоверява мерките, необходими за осигуряване на безопасността и здравето на 

работещите при дейности по разрушаване на азбест и/или азбестосъдържащи материали. 

 

 

III. Правно основание 

На основание чл. 73 и чл.74 от Закона за здравето ( ДВ, бр. 70 от 2004г. .......... изм. ДВ. 6p.58 / 

20l7r.) 

 

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

съхранение на тази информация 

 

РЗИ-Варна, отдел “Държавен здравен контрол”, Дирекция “Обществено здраве” Информацията 

се съхранява на хартиен носител от здравни инспектори в отдел ДЗК. 

 

V. Заявител 

Еднолични търговци или юридически лица, които извършват дейности по разручіаване на азбест 
и/или азбестосъдържащи материали. 

VI.  Такси 

Съгласно чл.6 от Тарифата за такcите, които cе cъбират от органите на Държавния здравен 

контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето 

/обн., ДВ, бр.83/2007г.; изм. и доп. ДВ бр.30/2013 г. - 13 лв. /ет.1,ст.31/.  

Заплащане на административната услуга може да бъде извършено:  

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

"Банка ДСК" АД 

- в касата на РЗИ-Варна, ул. Брегалница 3 - ет.1, стая №31 и 27 в брой или чрез електронно 

разплащане с банкова карта на ПОС терминал  

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

VII. Изискуеми документи  

1.Заявление 

2.План за работа с мерки за осигуряване на безопасността и здравето на работещите 3.Списък на 
ангажираните работещи 

4. Удостоверение за обучение на работнттците и служителите 5.Документ за платена такса 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се звявява услугата Заявление по образец—  бланка 28. 

IX. Описание на процедурата — етапи: 

1 Заявлението, адресирано до Директора на РЗИ-Варна, заедно с придружаващата го 

документация може да бъде подадено по следните начини: 1. В центъра 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 согласно образец. 2. По електронен път; 3. Чрез лииензиран 

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

реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление N  1 07 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. На основание чл. 74, ал1 от Закона за здравето в тридневен срок от подаване на 



заявлението директорът на регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път 
документите по чл. 73, ал. 2 за становище от регионалната инспекция по околната среда и водите, 
на чиято територия се намира обектът за разрушаване или отстраняване на азбест или 
азбестосъдържащи материали. 

3. На основание чл.74, ал.2 регионалната инспекция по околната среда и водите дава 

становище в 1 4-дневен срок от датата на получаване на документите. В случай че в определения 
срок в регионалната здравна инспекция не постъпи становище, смята се, че регионалната 

инспекция по околната среда и водите съгласува представените документи без забележки. 

4. На основание чл. 74, ал.3 Директорът на регионалната здравна инспекция при 
необходимост уведомява заявителя относно препоръките на регионалната здравна инспекция 
и/или регионалната инспекция по околната среда и водите за промени в плана за работа. В 
съответствие с препоръките в срок не по-късно от един месец от уведомяването му заявителят е 
длъжен да представи коригирания план за работа в съответствие с препоръките. 
Въз основа на представените документи в сроковете посочени в чл. 74, ar.4 от Закона за здравето, 

Директорът на РЗИ издава Разрешение за разрушаване и/или демонтаж на азбест или 
азбестосъдържащи материали. При неспазване на процедурата от заявителя, Директорът на РЗИ 

прави мотивиран отказ за издаване на разрешение. 
6. Разрешението се изготвя в три екземпляра, от които един се предоставя на заявителя, един за 

отдел “ДЗК” и един за Звено за административно обслужване. По искане на заявителя могат да 
му бъдат изготвени и предоставени повече от един екземпляр от разрешештето. 

7. Изходящият документ може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен 

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

път съгласно Наредбата за електронштте административни услуги. 

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ се изпраща: 
-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; -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; По факс. Полученият документ е валиден за конкретния случай. 

Х. Правно описание за срока на деиствие на документа/индивидуалния адм.акт За обекта/ 

обектите. 

XI. Резултат от процедурата — вид на документа, които се издава и правното основание, на което 

се издавп 

Здравно разрешително 


