
I. Наименование 

 

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Услугата гарантира спазване на нормативно установените правила при пренасяне на 

покойници от територията на Република България в друга държава.  

 

III. Правно основание 

Чл.24; ал.1 от Наредба № 2 за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници - ДВ бр.36/2011г. 

 

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

начина на съхранение на тази информация 

 
РЗИ-Варна, отдел “Държавен здравен контрол”, Дирекция “Обществено здраве” 

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

 

V. Заявител 

Физически лица и/или юридически лица, които извършват пренасяне на покойници извън 

страната. 

VI. Такси 

Съгласно чл.6 от Тарифата за такcите, които cе cъбират от органите на Държавния здравен 

контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за 

здравето /обн., ДВ, бр.83/2007г.; изм. и доп. ДВ бр.30/2013 г. - 13 лв. /ет.1,ст.31/.  

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 

- в касата 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. 

 

VII. Изискуеми документи 

1.Заявление  

2. копие на съобщение за смърт; 

3. копие от смъртния акт или препис-извлечение от акт за смърт; 

4. копие на документ за самоличност на починалото лице; 

5. копие на разрешение за кремация, ако е извършена такава; 

6. копие на удостоверение, издадено от лекар със специалност "Съдебна медицина" - когато е 

извършена аутопсия и/или обработка на тленните останки; 

7. пълномощно или копие от договор с погребална агенция 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец – бланка 29.  

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1. Заявлението адресирано до Директора на РЗИ, придружено с необходимите 

документи се подават в центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна, ул. 



Брегалница 3,  ет.1 ст.27 и 31, след представяне на документ за платена такса определена с 

чл.6 от приетото с Постановление №124 от 10 май 2011г. изменение и допълнение на 

Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за 

здравето, приета с Постановление №242 на Министерски съвет от 2007г. обн. в ДВ 

бр.83/2007г. изм. и доп. ДВ бр.30/2013г.  

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 отдела, веднага подготвят разрешение или отказ за 

пренасяне на покойници извън страната  

4.Всяко разрешение за пренасяне на покойници се издава в 3 екземпляра, от които един 

се представя на заявителя, един за архив и един за отд.”ДЗК”, Д”ОЗ”  

5.Разрешението за пренасяне на покойници извън страната се предоставя лично на 

заявителя или на упълномощен негов представител, или се изпраща по електронен път. 

 

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

Разрешението за пренасяне на покойници се издава за конкретен случай. 

 

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

основание, на което се издава 

Разрешение за пренасяне на покойници, издадено на основание чл.24; ал.1 от Наредба № 2 за 

здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 

покойници. 

 


