
I. Наименование 

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната 

медицина. 

II. Обща информация за услугата: 

Процедурата указва реда и условията за издаване на Хигиенно заключение за извършване на 

дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина 

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци, с цел 

екологосъобразното им управление за предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното 

им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

III. Правно основание 

Чл. 69, ал.1 т.6 Закон за управление на отпадъците (ДВ. бр.53 /2012г...., изм. и дои. ДВ. бр. 13/ 

2017г.); 

Чл. 8 от Наредба № 1 ДВ бр.13/2015гна МОСВ и M3 за изискванията към дейностите по събиране 

и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения (ДВ. бр. 13 /2015г); 

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. на МОСВ и M3 за класификация на отпадъците ( обн. ДВ, бр.66 

от 08 август 2014 г. изм. и доп. ДВ. бр.32 /2017г.); 

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

съхранение на тази информация 

Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Информацията се съхранява от инспектори в отдел ПЕК, 

Д“НЗБ“. 

V. Заявител 

Юридическо лице. 

VI Такси 

Съгласно чл. 21 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол 

и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. 

Заплащане на административната услуга можеда бъде извършено: 

- по банков пътна сметката на РЗИ Варна: IBAN: BG39 STSA 9300 3 106 8734 О1 BIC: 

STSABGSF Банка ДСК АД; 

- на каса в ЦАО 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 .Становище за класификация на отпадъците 

3 .Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка; 

класификация на отпадъка. 

4 . Декларация за годишното количество генериран отпадък от хуманната медицина. 

5 . Документ за платена държавна такса. 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

1.Заявление по образец - бланка 43. 

https://pay.egov.bg/eforms


IX. Описание на процедурата - етапи: 

1.Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване 

(деловодството) на Регионалната здравна инспекция - Варна: 

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

Наредбата за административното обслужване ДВ, бр.78/2006г./от служител на звеното за 

административно обслужване- етаж, I , стая 27. Постановление №83/07.04.2015г.за изм.и дои. на 

Наредбата за административното обслужване. 

- на място .Заявлението и придружаващата ги документация за издаване на становище за 

класификация на отпадъците съгласно Закона за управление на отпадъците, се попълват и подават 

от адресата към центъра за административно обслужване в сградата на РЗИ-Варна, 

ул.”Брегалница” № 3, етаж, I, стая 27. 

- заявяване чрез пощенски оператор за своя сметка 

- по електронен път на Интернет адрес: office@rzi-vama.com. Съответната бланка се изтегля от 

сайта на инспекцията (раздел Каталог на услугите / Услуги и бланки) , попълва се и се изпраща 

на посочения е-май. Характеристиките на електронните документи са посочени в раздел 

електронни услуги на сайта на РЗИ Варна. След получаване на формуляра се изпраща по обратна 

поща на подателя за потвърждаване на получаването им и за резултата от проверката за 

редовността и достатъчността на документите. 

След което получава входящ номер и се насочва за резолюция от директора/главния секретар на 

инспекцията. 

2. В съответствие с резолюцията от директора, преписката се насочва служебно за 

резолюция от Директор на Дирекция ” Надзор на заразните болести” и за изпълнение и контрол 

към отдел ” Противоепидемичен контрол”. 

3. В 14 дневен срок от подаване на заявлението главен инспектор от отдел 

’’Противоепидемичен контрол” извършва проверка на документите и изготвя експертна оценка. 

4. При непълноти в документацията и / или несъответствие със Закона за управление на 

отпадъците заявителя се уведомява писмено за отстраняване на съответните пропуски и му се 

определя 30 дневен срок за подаване на исканата допълнителна информация. 

Срок за издаване на становището: 14 дни от подаване на заявлението и/или от отстраняване на 

непълнотите. 

5. Готовият документ се получава в центъра на административно обслужване 

(деловодството) на Регионалната здравна инспекция - Варна по данни за входящия номер на 

заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице или по начина на заявяване 

за получаване на издаденият индивидуален административен акт: 

-Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес като декларира че пощенските 

разходи са за негова сметка..Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне 

на пратката: При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ 

се изпраща като: 

а) вътрешна препоръчена пощенска пратка 

б) вътрешна куриерска пратка 

в)международна препоръчена пощенска пратка 

-лично от центъра за административно обслужване- етаж, I, стая 27, 31. 

-по електронен път на посочен електронен адрес съгласно Закона за електронния документ и 

електронен подпис и Закона за електронното управление. 

6. Образуваната преписка, комплектувана с екземпляр от заключението се предава в отдел 

’’Противоепидемичен контрол” за съхранение и архив. 

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

Издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната 

медицина, съгласно чл. 8 от Наредба № 1 ДВ бр.13/2015г на МОСВ и M3 за изискванията към 

дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни 

заведения - безсрочно до промяна в обстоятелствата. 

mailto:office@rzi-vama.com


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

се издава 

Издаване на индивидуален административен акт/ Хигиенно заключение за извършване на 

дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина, съгласно чл. 8 от Наредба № 1 ДВ 

бр.13/2015г на МОСВ и M3 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения. 


