
I. Наименование 

 

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Удостоверява се спазването на нормативно установените здравни изисквания при изготвянето 

на седмичните учебни разписания на задължителните и избираемите учебни часове в 

училищата.  

 

 

III. Правно основание 

На основание чл.34, ал.2 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004г. изм. ДВ, бр.1/2014г., Наредба 

№10 от 19 юни 2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните 

учебни разписания ДВ бр.54/2014 г. и Наредба за изменение и допълнение на наредба №10 от 

2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания 

(ДВ, бр.54/2014 г) Обн. ДВ, бр.31 от 18 април 2017 г., изм. ДВ, бр. 11 от 02.02.2018г. 

 

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

начина на съхранение на тази информация 
 

РЗИ, Отдел “Държавен здравен контрол”, Дирекция «ОЗ» 

Информацията се съхранява на хартиен носител от здравни инспектори в отдела. 

 

V. Заявител 

Директори на училища. 

VI. Такси 

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

по Закона за здравето, приета с Постановление №242 на Миинистерския съвет от 2007 г. , 

приложение №4 към чл. 29г - Такси събирани от Регионалните здравни инспекции за 

извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически или юридически 

лица (обн., ДВ, бр. 83/2007 г., изм. ДВ, бр. 39 и 101 2010 г. и бр. 5 и 16 от 2011 г., изм. и 

доп. ДВ бр. 38 от 2011 г.), се дължи такса 18.00 лв. 

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 - 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 от директора на училището  

2. Седмично учебно разписание на паралелките, утвърдено от директора на училището – 2 екз.  

3. Документ за платена такса  

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец – бланка 27.  

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 



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

документи се подават по следните начини: 1. 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. 2. По електронен път на e-

mail:office@rzi-varna.com 3. 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 началник отдел ДЗК, който 

резолира преписката до конкретен здравен инспектор. 

3.Здравният инспектор от отдел“ Държавен здравен контрол” в срок до 15 дни, от 

датата на постъпване, изготвя протокол за оценка на седмичното учебно разписание. 

Седмичните учебни разписания, които отговарят на изискванията на Наредбата, се съгласуват 

от директора на РЗИ.  

4.Протоколът с оценката се изготвя в 3 екземпляра, като първият екземпляр се 

предоставя на директора на училището, заедно със съгласуваното седмично учебно 

разписание, вторият – в РИО, а третият се съхранява в РЗИ. Придружителното писмо се 

изготвя в 4 екземпляра, представя се за подпис от началник отдел ”Държавен здравен 

контрол”; директор дирекция «Обществено здраве», след това от директора на РЗИ-Варна и в 

деловодството за изходящ номер. Предоставя се на заявителя, по заявения от него път, в РУО, 

архива в РЗИ и отдел ” Държавен здравен контрол”.  

5.Изходящите документи (придружително писмо, протокол и оценено седмично 

учебно разписание) се получават на мястото, където е заявено, 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; 

По електонен път. 

 

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

Издава се протокол за оценка, който е валиден за неопределено време или до настъпване на 

обстоятелства, изискващи промяната му – съгласно чл.9 от Наредба №10 от 19 юни 2014г. за 

здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. 

 

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

основание, на което се издава 

Протокол и оценено седмично учебно разписание – издаден на основание чл.10 от Наредба 

№10 от 19 юни 2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните 

учебни разписания. 

 


