
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 № 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 

 

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: „Обществено здраве” 

лице за контакт: началник отдел „Здравен контрол” 

адрес: гр. София, ул. „Враня” № 20, ет. 2  

телефон: 02/8130 439 

e-mail: dzk@srzi.bg 

приемно време: от 08:30 до 9:30 ч. и от 15:30 до 

17:00 ч. 

 

І. Правно основание 

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на 

публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от 

регионалните здравни инспекции – чл. 4 

 

ІІ. Характеристика 

 

Цел:  
Процедурата указва реда и условията за вписване в Регистъра на обектите с обществено 

предназначение, контролирани от Столична РЗИ. Групите обекти, подлежащи на 

регистрация са посочени по код и наименование в Приложение № 1 от Наредба № 9 от 21 

март 2005 г. 

 

Предмет:  

Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това 

Столична РЗИ не по-късно от деня на започване на дейността. 

Регистърът на обектите с обществено предназначение (Регистърът) се създава и 

поддържа от Столична РЗИ и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 

от 21 март 2005 г. на електронен и хартиен носител. 

 

ІII. Процедура по извършване на административната услуга 

 

Орган по предоставянето на административната процедура:  

Директорът на Столична регионална здравна инспекция  

 

Заявител:  

 Лицата, които са открили обект с обществено предназначение; 

 Лицата, които извършват дейност с транспортни средства за обществен транспорт или 

с транспортни средства със специално предназначение; 

 Лицата, които създават поделения в различни населени места на страната при 

извършване на дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни 

средства със специално предназначение. 

 

Необходими документи: 

 Уведомление по образец. 

 

Начин на подаване на необходимите документи: 

Съобразно наличните технически възможности на заявителя, писменото уведомление 

могже да се подаде по: 

 електронен път на адрес: priemna@srzi.bg; 

mailto: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 

След приемане на документите, служител от Звеното административно обслужване 

(Приемна), прави регистрация в деловодната система и ги представя на директор на 

Столична РЗИ за резолюция.  

Служителя, след и съобразно резолюцията на директор на Столична РЗИ, разпределя 

документите и ги предава на директор дирекция „Обществено здраве“ за резолюция към 

съответния служител. 

Определеният служител в срок от един месец от подаване на уведомлението извършва 

проверка в обекта за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от 

Закона за здравето и за наличието на необходимите документи. 

При транспортните средства се проверяват създадената организация по спазване на 

здравните изисквания и наличието на необходимите документи. 

Резултатите от проверката се отразяват в протокол. 

 

Проверката е със следните възможни резултати: 

1. Вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение в 14-дневен срок от 

извършване на проверката на обекта, при условие, че са спазени здравните изисквания и са 

налице съответните документи;  

2. При неспазени здравни изисквания за обекта или непълнота на документите, се 

издава предписание с определен срок за привеждане в съответствие със здравните 

изисквания или за отстраняване непълнотите в документите. В десетдневен срок от изтичане 

срока на предписанието се извършва проверка в обекта, който се регистрира при изпълнение 

на предписанието.  

3. При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на Столична РЗИ 

прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок от втората проверка писмено 

уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в 

регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му. 

Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването 

на административния акт не спира изпълнението му. 

При промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, лицата, които 

упражняват дейността, са длъжни в 7-дневен срок от настъпването им да уведомят директора 

на Столична РЗИ за това, като представят съответните документи. 

В случаите, когато промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта, в 7-

дневен срок от уведомяването настъпилите промени се вписват в регистъра. 

Когато настъпилите промени се отнасят до извършваната дейност в обекта, в срок до 

един месец от уведомлението се извършва проверка за спазване на здравните изисквания, 

определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето, и за наличие документите, посочени 

в чл. 2, ал. 2, съответно в чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. 

Когато при проверката не се установят нарушения, в 7-дневен срок промените се 

вписват в регистъра. 

Когато при проверката се установи, че не са спазени здравните изисквания или не са 

налице документите се прилага установената в чл. 8 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. 

процедура. 

Промените в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, се извършват върху 

електронния носител, като в него се запазва само актуалната информация 

https://srzi.bg/elektronni-uslugi


 

Срок за предоставяне:  

Вписването в регистъра се осъществява в 14-дневен срок от извършване на проверката 

(ако са спазени здравните изисквания и са налице необходимите документи). 

 

Такси и основание за заплащане:  
Не се заплаща такса за услугата. 

 

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

