
 Наименование 

 

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект. 

 

 Обща информация за услугата: 

Услугата предоставя получаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен 

проект.  

Положително заключение се получава, ако инвестиционният проект съответства на здравно-

техническите изисквания на наредбите за проектиране на сгради: част Архитектура, част 

„Технология, част „ВиК”, част „ОВК” и част „Лъчезащита”.  

 

 Правно основание 

Здравно заключение се издава на основание чл.35 от Закона за здравето, чл. 19, ал.1 от 

Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и чл.142, ал.5 

т.7 от Закона за устройство на територията. 

 

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

начина на съхранение на тази информация 
 

РЗИ – ВАРНА, отдел “Държавен здравен контрол” и отдел “Радиационен контрол”, дирекция 

“Обществено здраве”. Информацията се съхранява от инспектори в съответните отдели. 

 

 Заявител 

Еднолични търговци, юридически и физически лица, които се явявят възложители на 

проектиране и реализиране на инвестиционни проекти;  

 Такси 

При подаване на заявлението и необходимата документация, се заплаща такса от 65 лева, 

определена от чл.21б на Тарифа за такcите, които cе cъбират от органите на Държавния 

здравен контрол по Закона за здравето (публ.в ДВ бр.83/2007г. , изм. и доп. ДВ бр. 17/2018 

г.) 

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 

- на касата в ЦАО 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 

 

 Изискуеми документи 

1.Заявление по образец;  

2.Проект по част „Архитектура” и в зависимост от вида на проектирания обект, части „ВиК”, 

„Технология”, „ОВК” и „Лъчезащита” – минимум по 3 броя  копия 

3.Документ за платена такса. 

 

 Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

1.Заявление по образец – бланка 22.  

 

 Описание на процедурата – етапи: 



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

документация, 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.     

 - Чрез лицензиран пощенски оператор;  

 - 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 резолюция от Директора на РЗИ-  Варна  до директора на Д „ ОЗ”, заявлението 

комплектовано с придружаващите го документи  се предоставя на конкретен инспектор за 

даване на писмени становища и изготвяне на здравно заключение за съгласуване на 

инвестиционен проект 

3 След разглеждане на документацията, инспекторите от отдели “ДЗК”/ „РК” изготвят 

писмени становища по съответните части на проекта за съответствие съc здравните норми и 

изисквания.  

4. Внесената проектна документация на представени инвестиционни проекти, вкл. и за 

обекти с източници на йонизиращи лъчения, заедно с изготвените писмени становища, се 

разглежда на Експертен съвет на инспекцията и се взема решение за съответствие със 

здравните норми и изисквания.  

5. В срок до 14 работни дни от подаване на заявлението се изготвя здравно заключение 

с оценка за съответствие, което се подписва от Директора на инспекцията.  

6. Всяко здравно заключение се издава в три екземпляра, от които един се предоставя 

на заявителя или на упълномощено от него лице, един остава в Звеното за админиcтративно 

обcлужване на инспекцията и един - в архива на отдели „ДЗК”, „РК”.  

7 При издадено здравно заключение за съответствие на инвестиционния проект със 

здравните норми и изисквания, върху представената проектна документация се поставя печат 

на РЗИ Варна “ Съгласуван” и се подписва от директора на инспекцията, а при негово 

отсъствие, от заместник.  

8. 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.  

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;  

9. В случай на несъответствие на проекта със здравните норми и изисквания, се издава 

здравно заключение, като се посочват конкретните несъответствия.  

Инвеститорът има право да отстрани установените пропуски в проектите и да ги внесе по 

установения ред за ново разглеждане. 

При загубване и унищожаване на акта, на правния субект се издава копие/препис /от 

документа, след подаване на заявление от негова страна.  

 

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

Изходящият документ- здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект със 

здравните норми и изисквания. Издаденият документ е валиден до настъпване на промени в 

представения за съгласуване проект. 

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

основание, на което се издава 



Изходящият документ- здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект. 

 


