
I. Наименование 

 

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани 

натурални минерални, изворни и трапезни води. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Изясняване условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на обекти за 

производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води, на основание чл.12 от Закона за храните.  

Услугата има за предмет обекти за производство, приготвяне или обработка на 

бутилирани води, предназначени за питейна употреба: 1.натурални минерални води; 

2.изворни води; 3.трапезни води. 

 

 

III. Правно основание 

1.Закон за здравето (ДВ. бр.70/2004г…….. изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.) 

2.Регламент (ЕО) № 882/2004 относно официалния контрол на храните;  

3.Закон за храните -чл. 12 (Обн. ДВ. бр.90/1999г. .....изм. ДВ. бр.58 / 2017г.);  

4.Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни 

води, предназначени за питейни цели приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. (Обн. ДВ 

бр.68/2004г.;ДВ бр.66/2008г. ) 

5.Наредба №1 от 26.януари 2016г . за хигиената на храните (Обн. ДВ. бр.10/2016г.)  

6.Регламент (ЕС)№1169/2011 на Европейския парламент и на съвета. 

7.Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и 

националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето 

(обн., ДВ. бр. 83 от 2007 г. .....изм. и доп. ДВ. бр.81 / 2012г.)  

 

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

начина на съхранение на тази информация 

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта (чл.12 от Закона 

за храните). Регионалната здравна инспекция – Варна, отдел “Държавен здравен контрол”, 

дирекция “Обществено здраве”, води регионален регистър на обектите за производство, 

приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, 

находящи се на територията на Варненска област. Информацията се съхранява на хартиен 

и електронен носител от съответния здравен инспектор. 

 

V. Заявител 

Физически или юридически лица, които разкриват обекти за производство на бутилирани 

натурални минерални, изворни и/или трапезни води или техни пълномощници, са длъжни 

да подадат заявление в РЗИ по местонахождението на обекта, не по-късно от деня на 

започване на дейността му. 

VI. Такси 

За издаване на удостоверение за регистрация и вписване в регионалния регистър на обект 

за производство на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води се събира 

такса в размер на 30 лв. (съгласно чл.17 б 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 може да бъде извършено:  

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

STSABGSF "Банка ДСК" АД 

- в касата на РЗИ-Варна - 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 по образец  

2.Списък на видовете води, които ще се произвеждат в обекта  

3.Документ за платена такса. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

1.Заявление 

2.Удостоверение за регистрация 

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1. За извършване на регистрацията заинтересованите лица подават заявление по образец 

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

начини:  В центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна, ул. "Брегалница" №3 

ет.1 ст.27 и 31, 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. При непълнота или нередовност на представените документи по т.1 в 10-дневен срок от 

подаване на заявлението, писмено се уведомява заявителя за това и му се определя срок за 

отстраняване.  

3. В 30-дневен срок от подаване на документите по т. 1 или от отстраняване на 

непълнотите или нередовностите по т. 2, се извършва проверка на място за съответствие 

на обекта с условията по нормативните актове, в т.ч. да отговаря на хигиенните 

изисквания, определени с Наредба №5 за хигиената на храните; да има разработена 

технологична документация при спазване на „Наредба за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели”, (обн. 

ДВ бр.68/2004г.); да има въведени добри практики за производство и търговия с храни и 

система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в 

съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е 

неприложимо и система за управление на безопасността.  

При констатиране на несъответствие с изискванията се издава предписание и се определя 

подходящ срок за привеждане в съответствие.  

4. В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с 

предписанието по т. 3 се извършва регистрация на обекта.  

5. За регистрираните обекти, директорът на РЗИ – Варна издава удостоверение за 

регистрация в 7-дневен срок от действието по т. 4.  

6. При неотстраняване на непълноти в представените документи и/или при неизпълнение 

на предписание, се прави мотивиран отказ за регистрация, за което се уведомява 

заявителят  



7. При непроизнасяне в срок на директора на РЗИ – Варна е налице мълчаливо съгласие и 

се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има 

право да извършва приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, 

изворни и трапезни води в обекта, след като предварително писмено уведоми за това 

директора на РЗИ – Варна и той не се произнесе с изричен отказ в 7-дневен срок от 

получаване на уведомлението.  

8. В случаите на мълчаливо съгласие, директорът на РЗИ – Варна е длъжен да извърши 

вписването в регистъра и издаде удостоверение за регистрация в 14-дневен срок от 

писменото уведомление, освен ако е направил отказ.  

9. Удостоверението за регистрация се получава от лицето подало заявлението или от 

упълномощен негов представител, по заявения път.  

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 електронните 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;  

10. Лицата получили удостоверение за регистрация на обект за приготвяне или обработка 

на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води са длъжни писмено да 

уведомяват РЗИ - Варна при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване, 

както и при спиране или възобновяване на дейността на обекта в деня на настъпването на 

промяната. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен 

срок от заявяването им.  

11. Регистърът на обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирани 

натурални минерални, изворни и трапезни води е публичен и се публикува в Интернет.  

12. Регистрацията е безсрочна, до промяна в обстоятелствата. Когато има настъпили 

промени в данните и обстоятелствата заявителят е длъжен в 7-дневен срок да ги декларира 

пред Директора на РЗИ, със заявление по образец. 

 

X. Правно основаниеза срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт 

Регистрацията е безсрочна, до промяна в обстоятелствата. 

 

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

основание, на което се издава 

Съгласно чл. 12 от Закон за храните се издава Удостоверение за регистрация. 

 


