
Организация СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А  У С Л У Г А  

РУ № 1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

 

Звено за административно 

обслужване – дирекция АПФСО 

Административни звена, обслужващи издаването на 

документа 

Приемна: гише 2 и гише 3  

телефон: 02/8130 400 

адрес: гр. София, ул. "Враня" №20 

e-mail: priemna@srzi.bg 

приемно време: от 8:30 до 17:00 ч. 

Дирекция:“Медицински дейности” 

отдел: „Контрол на медицински дейности и аптеки“ 

лице за контакт: младши експерт 

на телефон: 02/8130 416 

адрес: гр. София, ул. “Враня” №20, ет. 4, стая 412 

e-mail: kmd@srzi.bg 

приемно време: от 8:30 до 12:00 ч. и от 12:30 до 17:00 ч. 

 

І. Правно основание 

Закона за здравето – чл. 172 

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - чл. 8а, ал. 3 

и ал. 4. 

 

ІІ. Характеристика 

Цел:  
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване на направената 

регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие 

върху индивидуалното здраве, съгласно чл. 172, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето.  

 

Предмет:  

Съгласно чл.172, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за здравето регистрацията се заличава: 

1. по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика; 

2. при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение; 

Издаването на Заповед за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве прекратява 

правото на практикуване на неконвенционални методи на регистрираните лица. 

 

ІII. Процедура по извършване на административната услуга 

 

Орган по предоставянето на административната процедура:  

Директорът на  Столична регионална здравна инспекция  

 

Заявител: 

Всяко лице, получило регистрация за упражняване на неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

Наследниците при смърт или законен представител при поставянето под запрещение на 

регистрираното лице. 

 

Необходими документи: 

1. Заявление по образец. 

2. Пълномощно за упълномощеното лице (в случай, че не се подава лично) 

3. Документ, удостоверяваш смъртта на практикуващото неконвенционални методи лице или 

съдебно решение за поставянето му под запрещение. 

4. Оригинала на издаденото удостоверение за регистрация от Столична РЗИ. 

 

 

 



Начин на подаване на необходимите документи: 

Съобразно наличните технически възможности на заявителя, писменото заявление и 

приложенията към него могат да се подадат по: 

 електронен път на адрес: priemna@srzi.bg; 

 чрез официалния сайт на Столична РЗИ : https://srzi.bg/elektronni-uslugi 

 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес 1233 гр. София, ул. „Враня“ № 20 (разходите 

за доставка са за сметка на заявителя на услугата); 

в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ № 20, етаж 2 

Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно 

обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец Протоколът се 

подписва от заявителя и длъжностното лице от Звеното за административно обслужване, което го е 

съставило. 

 

Вътрешен ход на процедурата 
В деня на постъпване на искането същото се регистрира в деловодната система от служител в 

звеното за административно обслужване на Столична РЗИ.  

Когато е подадено заявление за заличаване на регистрация от лицето, регистрирало 

неконвенционална практика в Столична РЗИ, длъжностното лице от дирекция “Медицински 

дейности”, което води регистъра на лицата, упражняващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве извършва проверка на вписаните в 

регистъра данни. 

В срок до 2 работни дни от подаване на заявлението, служителят прави проверка на документите 

и изготвя Заповед за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, в която се посочва датата, от която се 

прекратява извършването на дейността. След полагането на подпис от директора на Столична РЗИ, 

заповедта се счита за финализирана и лицето се заличава от регистъра по чл. 171 от Закона за 

здравето.  

Заповедта, в срок до 7 календарни дни от датата на подаване на заявлението, се издава в три 

екземпляра – за заявителя, за дирекция “Медицински дейности” и дирекция “Надзор на заразните 

болести”, след което се предава в звеното за административно обслужване на Столична РЗИ. 

Цялата служебна преписка се съхранява от съответното длъжностно лице, извършващо 

вписванията.  

В случаите на чл. 172, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за здавето процедурата по заличаване в 

регистъра се стартира служебно при настъпване на някое от обстоятелствата. 

 

Срок за предоставяне:  

7 календарни дни от датата на подаване на заявлението. 

 

Начини на получаване на резултата от услугата: 

 В Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ № 20, етаж 2 лично или 

срещу предоставено нотариално заверено пълномощно; 

 чрез вътрешна или международна препоръчана пощенска пратка от лицензиран пощенски 

оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за 

сметка на заявителя. Разходите за доставка за територията на Република България се заплащат при 

самата доставка, а в случай на международна пратка – при подаване на заявлението. 

 по електронен път с електронен подпис 

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 
Безсрочно. 

 

Такси и основание за заплащане:  

Не се заплаща такса за услугата. 

 

 

 

mailto:priemna@srzi.bg
https://srzi.bg/elektronni-uslugi


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на 

услугата: 

Министър на здравеопазването. 

  

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:  

Пред съответният Административен съд.  

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на 

услугата: 

Заявителят на услугата може да обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс 

пред министъра на здравеопазването (по административен ред) или пред Административен съд - 

София в 14-дневен срок от съобщаване на заинтересованите лица за издаването на ивдивидуалния 

административен акт или в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният 

орган е бил длъжен да се произнесе. 

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: 

https://srzi.bg/bg//elektronni-uslugi 

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата и с облекчаване на режима: 
https://srzi.bg/bg/poday-signal 

 

Изисквания към документите  

1.  Когато се подават по електронен път  

 документите да са изготвени в един от следните формати: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, 

*.jpg, *.jpeg, *.png, *.zip, *.rar  

 документите да са изготвени на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст 

 документите да не съдържат препратки към други електронни адреси  

 сканираните документи да са с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч) 

 файловете да не са заразени с вируси  

 общият обем да не надхвърля 5MB  

 заявлението да е подписано с надлежен електронен подпис  

 

2. Когато се подават на хартиен носител  

 документите да са в оригинал  

 копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с 

оригинала“  

https://srzi.bg/bg/elektronni-uslugi
https://srzi.bg/bg/poday-signal

