
I. Наименование 

 
Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и вписване в публичния 

регистър на обекта, в който те се прилагат. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Целта на настоящата процедура е да укаже условията и реда за регистрация на лицата, които 

практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве и за вписването в публичния регистър на обекта, в който те се прилагат. 

Удостоверението за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве дава право за осъществяване на 

следните неконвенционалните методи:  

1. използване на нелекарствени продукти от органичен произход;  

2. използване на нелекарствени продукти от минерален произход;  

3. използване на нетрадиционни физикални методи;  

4. хомеопатия;  

5. акупунктура и акупресура;  

6. ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване;  

7. диетика и лечебно гладуване.  

Разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от Закона за здравето забранява практикуването на други 

неконвенционални методи, извън изброените по-горе. 

 

III. Правно основание 

1. Чл. 36, ал. 1 и чл. 170 от Закона за здравето.  

2. Чл. 8а, ал.1 и ал.2, от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на 

лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве - нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г. 

3. Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и подържане на публичен 

регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни 

инспекции - ДВ бр. 28/2005 г.  

 

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

начина на съхранение на тази информация 

 

РЗИ Варна - дирекция “Медицински дейности” и дирекция “Обществено здраве”.  

Удостоверението за регистрация на лицата, които практикуват неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се издава от служителите в отдел 

“Организация и контрол на медицинските дейности” към дирекция “Медицински дейности” 

на хартиен носител, подписано от Директора на РЗИ.  

Вписването в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, в които се 

прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве се извършва от служителите в отдел “Държавен здравен контрол” към дирекция 

“Обществено здраве” от длъжностно лице, определено от Директора на РЗИ – Варна за 

обекти, разположени на територията на Варненска област. 
Служебната преписка се съхранява от главен специалист РЛЗ, отдел ОКМД и от инспектор в 

отдел ДЗК по компетентност. 

V. Заявител 

Лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве  подават заявление за издаване на Удостоверение за регистрация и 

уведомление за вписване в публичния регистър на обекта, в който те практикуват.  

Лицата, които практикуват неконвенционални методи могат да бъдат български граждани и 

граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското 



икономическо пространство и Швейцария (физически, юридически лица или упълномощени 

представители). 

Лицата, които практикуват неконвенционални методи трябва да отговарят на следните 

условия: да са психически здрави, да не са осъждани за престъпление от общ характер и да 

притежават някоя от следните образователно-квалификационни степени: "магистър" по 

професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация"; 

"специалист" или "бакалавър" по професионално направление "Здравни грижи";  диплома за 

завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 

4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на 

министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.  

Забележка: Лицата, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по 

професионални направления "Медицина" или " Дентална медицина " и са регистрирали 

лечебно заведение или работят в такова, могат да предписват хомеопатични лекарствени 

продукти без да се регистрират по реда на чл. 170, ал. 1 от Закона за здравето.  

VI. Такси 

1. Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве, заплащат за регистрация такса в размер 100 лева (чл. 11 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 (ДВ бр.83/2007г.).  

2. За издаване на препис на удостоверение за регистрация на неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се заплаща такса в размер на 6 лв. - 

чл. 35 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 (ДВ 

бр.83/2007г.)  

Таксата се заплаща на място в РЗИ-Варна - ет.1, стаи 27 и  31 или по банков път на 

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

ДСК" АД 

Плащане по електронен път чрез виртуален ПОС на адрес: https://pay.egov.bg/eforms 

3. За вписване на обектите, в които са прилагат неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве в публичния регистър на обектите с обществено 

предназначение в РЗИ – такса не се дължи. 

 

VII. Изискуеми документи 

1.Бланка по образец – Заявление– бланка 5 

2.Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  

3.Свидетелство за съдимост;  

4. Документ удостоверяващ гражданство на лицето  

5. Документ за психично здраве;  

6. Книга за посещенията по образец съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 

2005 г. ; 

7. Приложение с изчерпателно описание на прилаганите неконвенционални методи и средства 

(чл. 170, ал. 2 от Закона за здравето); 

8.Документ за платена такса.  

9.Бланка по образец – Уведомление, бланка 5а 

За вписването на обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве в публичния регистър е необходимо лицето да 

декларира притежаване на:  

Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издадено от 

компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава – 

членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство) .  

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

 

https://pay.egov.bg/eforms


Заявление– бланка 5 и уведомление – бланка 5а (по образец) до Директора на РЗИ-Варна.  

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1.Бланката-образец, заедно с приложените към нея документи се адресират до 

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

подадено по следните начини: 1. На място в центъра за административно обслужване на РЗИ-

Варна - ет.1 ст.27 и 31, като същото може да се внесе и устно, след попълване от длъжностно 

лице на протокол съгласно образец; 2. Чрез лицензиран пощенски оператор;  

2.След резолюция от Директора на РЗИ-Варна до Д “МД” и Д”ОЗ” се прави копие на 

бланката за Д”ОЗ”, а цялата преписка постъпва в дирекция “МД”. Директорите на Д ”МД” и Д 

”ОЗ” резолират преписката за изпълнение до началник отдел “ОКМД” и началник отдел 

“ДЗК”. Инспектори от отдел “ОКМД” извършват проверка за наличието на всички изискуеми 

документи, за съответствието им с нормативните изисквания. При несъответствия или 

непълноти в приложените към заявлението документи, в 15-дневен срок от подаване на 

заявлението, заявителят се уведомява писмено за необходимостта в 10-дневен срок да 

допълни преписката и/или да отстрани несъответствията.  

Всички коригирани и/или допълнително внесени от заявителя документи преминават през 

горната процедура, като начина на входиране на документите се извършва съгласно 

Инструкцията за документооборота на РЗИ – Варна. Изготвя се писмено заключение за 

съответствие на представените документи с нормативните изисквания.  

3.Държавните здравни инспектори от отдел “ДЗК” в срок до 10 дни  от уведомлението 

извършват проверка в обекта за спазване на здравните изисквания към помещенията, съгласно 

приложение 2, към чл. 6 от Наредба №7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на 

лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве. При неспазени здравни изисквания към помещенията, в които лицата 

практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве, здравният инспектор издава предписание за провеждането на задължителни хигиенни 

и противоепидемични мерки, с посочване на срок за привеждане в съответствие със здравните 

изисквания. След изпълнение на предписанието, здравният инспектор извършва повторна 

проверка, изготвя констативен протокол и предоставя копие от него на началник отдел 

ОКМД. При констатирано неизпълнение на предписаните мероприятия, се изготвя мотивиран 

отказ за вписване, като в 14 дневен срок писмено се уведомява лицето, което е подало 

документи. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се 

издава заповед за спиране на експлоатацията му от отдел ДЗК, копие на която се прилага към 

преписката в отдел ОКМД.  

4. При непълнота на представените документи или несъответствие с изискванията за 

регистрация директорът на регионалната здравна инспекция в 15-дневен срок уведомява 

писмено лицето за това и определя 10-дневен срок за отстраняването им. 

5.При наличието на всички изискуеми документи и съответствието им с нормативните 

изисквания инспектор от отдел ОКМД изразява положително становище по преписката. При  

спазени и здравни изисквания към помещенията, обектът, в които се прилагат 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се 

вписва в публичния регистър в „ДЗК” от длъжностното лице и в 15 дневен срок от подаване 

на заявлението или от отстраняване на непълнотата се издава удостоверение за регистрация на 

лицето, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве. В удостоверението се вписва регистрационния номер, под който 

обектът е вписан в публичния регистър на РЗИ Варна.  

6.Удостоверението за регистрация на лицата, които практикуват неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се издава в един 

екземпляр, след което се представя за подпис от Директора на РЗИ - Варна.  

След подпис от Директора на РЗИ – Варна, длъжностното лице главен специалист РЛЗ вписва 

лицето, практикуващо неконвенционални методи в регистъра на РЗИ – Варна, подпечатва и 

регистрира Книгата за посещения, която е прошнурована и съдържанието й отговаря на 

Приложение №3 към чл.8, ал.2 от Наредба №7 от 1 март 2005г.  

7.Получаване: Изходящият документ може да бъде получен на мястото където е 

заявен. При получаване на Удостоверението на място - стая 27, ет.1, и на заверената книгата за 



посещения заявителят полага подпис върху гърба на копието на удостоверението, което се 

прилага към досието на съответния обект. Удостоверението може да се получи и 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: 1. 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; 2. 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.  

8.Отказ за издаване на Удостоверение за регистрация на лице, упражняващо 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:  

a) При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването им в указания срок 

директорът на РЗИ-Варна прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверение за 

регистрация на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие 

върху индивидуалното здраве и уведомява писмено лицето за това.  

b) При неспазени здравни изисквания към помещенията, в които лицата упражняват 

дейност по неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве, здравният инспектор издава предписание с посочване на срок за привеждане в 

съответствие със здравните изисквания. В 10 дневен срок, след изтичане на срока по 

предписанието, се извършва повторна проверка. При изпълнено предписание, обектът се 

вписва в публичния регистър на обектите с обществено предназначение. При констатирано 

неизпълнение на предписаните мероприятия, директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за 

вписване, като в 14 дневен срок писмено уведомява лицето, което е подало документи.  

В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава 

заповед за спиране на експлоатацията му.  

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.  

 

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

Съгласно чл. 170, ал. 4 от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 2 от Наредба №7/01.03.2005 г. за 

изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, удостоверението за регистрация на 

лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве се издава за неопределен срок. 

При настъпване на промяна в обстоятелствата и данните, вписани в регистрацията се издава 

ново Удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.  

При промени в данните и обстоятелствата при обектите, вписани в публичния регистър на 

обектите с обществено предназначение, промени се извършват съгласно процедура 15. 
 

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

основание, на което се издава 

Удостоверение за регистрация  на лице, което упражнява неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

Лицата, регистрирани в РЗИ имат право да практикуват неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в обект с обществено 

предназначение, който е вписан в публичния регистър. 


