
 

I.   Наименование 

Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с 

източници на йонизиращи лъчения. 

 

II.   Обща информация за услугата 

Услугата удостоверява готовността на обекта за въвеждане в експлоатация по отношение 

на здравните изисквания за обекти с източници на йонизиращи лъчения, за издаване на 

лицензия и/или разрешение от Агенция за ядрено регулиране по Закона за безопасно 

използване на ядрената енергия. 

 

III.  Правно основание 

чл. 35 от Закона за здравето (ДВ, бр.70/2004г. ......доп. ДВ, бр.21/ 12.03.2021 г.). 

 

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

начина на съхранение на тази информация 

РЗИ - Варна (Регионална здравна инспекция), отдел ,,Радиационен контрол” (РК), Дирекция 

,,Обществено здраве” (ОЗ). Документацията се съхранява в отдел РК. 

 

V.     Заявител 

Eднолични търговци, юридически и физически лица, които се явяват възложители/ 

инвеститори на обект, който предстои да бъде въведен в експлоатация. 

 

VI.    Такси 

При подаване на заявлението и необходимата документация се заплаща такса от 60 лева при 

обект от трета степен на сложност, 80 лева при втора степен на сложност, 100 лева при 

първа степен на сложност, определена от чл.26 на Тарифата за таксите, които cе cъбират от 

органите на Държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на 

общественото здраве по Закона за здравето (ДВ, бр.70 /2004г. ......изм. и доп. ДВ, бр.62/ 

27.07.2021 г.). 

 

VII. Изискуеми документи 

1. Бланка – заявление по образец; 

2. Документ за платена такса; 

3. Копие от заповед за приемателна комисия на Председателя на Агенцията за ядрено 

регулиране за обектите от първа и втора степен на сложност;  

4. Протокол от предварително приемно изпитване, съгласно чл. 35 от Наредба №2 от 5 

февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско 

облъчване (Обн., ДВ, бр.13/ 09.02.2018 г.), издаден от фирмата, извършила монтажа на 

рентгеновата уредба; 

5. Протокол от пусково изпитване за контрол на качеството, съгласно чл. 38 от Наредба №2 

от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско 

облъчване (Обн., ДВ, бр.13/ 09.02.2018 г.),        

6. Протокол от контрол на преходно съпротивление на заземители в защитни заземителни 

уредби и съоръжения до 1000 V и Протокол от контрол на импеданса Zs на контура „Фаза 

– защитен проводник”, издадени от акредитирана фирма. 

7. Протокол за контрол на вентилационни инсталации, съгласно чл. 14(1) от Наредба №13 

от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови 

уредби за медицински цели(Обн., ДВ, бр.103/ 27.12.2016 г.). 

 



VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец – бланка 268.  

 

IX. Описание на процедурата – етапи 

1. Заявлението, адресирано до Директора на РЗИ-Варна, заедно с приложените документи 

може да бъде подадено по следните начини:  

1.1. В центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна, ул. Брегалница 3, ет.1, стаи 

27 и 31, като същото може да се внесе и устно, след попълване от длъжностно лице на 

протокол съгласно образец  

1.2. По електронен път на e-mail:office@rzi-varna.com  

1.3. Чрез лицензиран пощенски оператор;  

1.4. 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.).  

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

2. След резолюция на заявлението от Директора на РЗИ – Варна, Директора на Дирекция 

ОЗ и началника на отдел РК, заявлението се адресира до съответен здравен инспектор. 

3. По представената документация и/ или участието на инспектора в приемателна комисия 

по Закона за безопасно използване на ядрената енергия за обектите от първа и втора степен 

на сложност, инспекторът изготвя становище относно готовността за въвеждане в 

експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения.  

4. Всяко становище се изготвя 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 РК. Издаденото становище е едно от основанията 

на базата на които, лицето заявява искането си пред Председателя на АЯР за получаване на 

лицензия или разрешение.  

5. 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 и по 

електронен път. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият 

документ се изпраща:  

5.1. 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;  

5.2. 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. 

Полученият документ е валиден до промяна в обстоятелствата, които са били основание за 

издадения документ.  

 

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

административен акт 

Съгласно чл. 35 от Закона за здравето, полученият документ – становище е валиден до 

промяна в обстоятелствата, които са били основание за издадения документ.  

 

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

основание, на което се издава 

Становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на 

йонизиращи лъчения. 



 


