
ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ 

СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ 

 
I. Наименование на административната услуга 

Издаване на становище за спазване на граничните стойности на показателите за шум. 

II. Правно основание: 

Чл. 16б, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда / ДВ, бр. 74 от 2005г, изм. ДВ, бр. 

60 от 2019г. /. 

III. Характеристика: 

Цел: издаване становище относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, 

съгласно протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките 

на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена 

близост до обекта или граничат с него. 

Предмет: Становище на РЗИ, което да послужи пред общинската или районната 

администрация при откриване на обекти по чл. 16 ал.1 от Закона за защита от шума в 

околната среда и за промяна на работното им време,  при условия и по ред, определени с 

наредба на съответния общински съвет. 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга. 

Компетентен орган: РЗИ-Варна, Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен 

контрол“ 

Заявител/молител/задължено лице: физическо лице, юридически лица или еднолични 

търговци. 

Нормативно установените изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за издаване на 

становище за спазване на граничните стойности на показателите за шум: чл.16б, ал.2, от 

Закона за защита от шума в околната среда / ДВ, бр. 74 от 2005г, изм. ДВ, бр. 60 от 2019г. /. 

Необходими документи: 
     1.Заявление (по образец); 

     2.Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, съгласно   

Закона за устройство на територията; 

3.Копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта; 

4.Протокол от извършено измерване нивото на шума излъчван от обекта в рамките на 

заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена 

близост до обекта или граничат с него (от независима акредитирана лаборатория); 

5.Декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията -  при 

промяна на предназначението на помещението; 

6.Документ за платена такса.      

Вътрешен ход на процедурата: 

1. Заявлението, адресирано до Директора на РЗИ и необходимите документи се подават  в 

центъра за административно обслужване в РЗИ – Варна, ул. Брегалница 3, ет.1, стаи 27 или 

31, след предоставяне на документ за платена такса в размер на 40 лв. код 06.04 от 

Приложение №4, съгласно чл. 29г от 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. ДВ бр.38/2011г.). 

2. РЗИ издава становище за спазване на граничните стойности на показателите за шум в срок 

до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на представените документи и на проверка 

за съответствие на стойностите на показателите за шум посочени в протокола. 

3. При констатиране на несъответствие с изискванията на действащото законодателство и/или 

непълнота на представените документи, РЗИ издава предписание, в което определя срок за 

привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, и/или за отстраняване на 



непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по предходната точка 

(2) спира да тече.  

4. В срок от 10 дни, от изтичането на срока на предписанието по т. 3, РЗИ извършва 

измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в 

случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията на  наредбата за граничните 

стойности на шума и съставя протокол 

5. РЗИ издава становище при изпълнено предписание, в срок до 5 от извършване на 

измерването нивото на шума излъчван от обекта и/или от отстраняване на непълнотите в 

документите. 

6. При констатиране на неизпълнение на предписанието по т. 3, директорът на РЗИ прави 

мотивиран отказ за издаване на становището и в срок до 7 дни писмено уведомява лицето, 

подало заявлението. В този случай процедурата по издаване на становище се прекратява, за 

което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.  

7. Отказът за издаване на становище може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението. 

8. При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището, се издава ново 

становище по гореописания ред. 

9. Становището се изготвя в три екземпляра, от които един се предоставя на заявителя, един 

за отдел “ДЗК” и един за Звено за административно обслужване. По искане на заявителя 

могат да му бъдат изготвени и предоставени повече от един екземпляр от становището. 

10. Становището за спазване на граничните стойности на показателите за шум се получава от 

заявителя по посочения в заявлението начин. 

         Такси: съгласно чл. 29г, код 06.04 от Приложение №4 на Тарифа 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. ДВ 

бр.38/2011г. – 40 лв.   
Заплащане на административната услуга може да бъде извършено в касата на РЗИ-Варна, ет.1 

ст.31 и ст.27-звено за административно обслужване в брой или чрез ПОС терминал и по 

електронен път чрез виртуален ПОС на адрес https/pay.egov.bg/eforms, както и по банков път на 

сметката на РЗИ-Варна, като се съобщи входящия номер на заявлението или Протокола при устно 

заявяване на извършената услуга по банков път на сметката на РЗИ Варна:  

IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01BIC: STSABGSF"Банка ДСК" АД 

            Резултат от процедурата: издаване на Становище за спазване на граничните 

стойности на показателите за шума, излъчван от обекта. 

            Срок на валидност на издадения документ: Полученият документ е валиден за 

конкретния случай. При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището, се 

издава ново становище. 

            Действия при изгубване и унищожаване: Подава се заявление по образец до 

Директора на РЗИ-Варна. Заплаща се такса в размер на 6 лв.съгласно чл.35 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. ДВ 

бр.38/2011г., за издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документа. 

Таксата се заплаща в стая №27 или 31,ет.1 на РЗИ-Варна. или чрез ПОС терминал и по 

електронен път чрез виртуален ПОС на адрес https/pay.egov.bg/eforms, както и по банков път на 

сметката на РЗИ-Варна, IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01BIC: STSABGSF"Банка ДСК" АД 

            Основания и ред за отнемане:  при промяна в обстоятелствата 

                      V.Образци и формуляри: 

                      1. Заявление по образец 

                      2. Декларация по образец 

                      


