
 
 

З А П О В Е Д 

23.6.2022 г.

X   РД-01-210/ 23.06.2022

Signed by: Radostina Simeonova Manolova  

за изменение и допълнение на Вътрешни правила за организация на административното 

обслужване в Столична регионална здравна инспекция 

 

На основание чл. 9, т. 5 от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции 

и във връзка със Заповед № РД-01-99/01.04.2022 г. за утвърждение на „Вътрешни правила за 

организация на административното обслужване в Столична регионална здравна инспекция“ 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Изменям „Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в 

Столична регионална здравна инспекция“, утвърдени със Заповед № РД-01-

99/01.04.2022 г. на Директора на СРЗИ:   

1.1.  Чл. 6, ал. 13 се изменя както следва: „Подаването на документите се извършва от 

физически или юридически лица, или от упълномощени за това лица“. Заличава се 

текстът в скобите, а именно: „…след предоставяне на нотариално заверено 

пълномощно“. 

1.2.  Чл. 7, ал. 2 се изменя както следва: „Получаването може да стане само от 

физическото или юридическото лице, подало документа, или от упълномощен 

представител. Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.“ 

Заличава се текстът в скобите, а именно: „… след предоставяне на нотариално 

заверено пълномощно“. 

1.3. В част 2 на Приложение № 3, неразделна част от „Вътрешни правила за организация 

на административното обслужване в Столична регионална здравна инспекция“ се 

премахва „…пълномощник, съгласно Пълномощно № ….“. 

2. Към настоящата Заповед са неразделна част актуализирано Приложение № 3 и Заповед 

№ РД-01-99/01.04.2022 г. за утвърждение на „Вътрешни правила за организацията на 

административното обслужване в Столична регионална здравна инспекция“. 

 

„Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Столична 

регионална здравна инспекция“ са достъпни в //Server/common/Вътрешни документи на СРЗИ. 

Заповедта да се съобщи на служителите на Столична РЗИ чрез публикуване в 

Административната информационна система. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Столична РЗИ. 

22.06.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  
 

 

 

 

 



          Приложение № 3 

 

 

Удостоверение за регистрация/Документ № 

…………………………………………………………. 

За обект/друго:…………………………………………………………………………………….……. 

Адрес: 

гр./с………………………………………………………………………………………………. 

Ул. №………………………………………………………………………………………...…………... 

Получил:……………………………………………………………………………………......………..
      (трите имена) 

 

 

 

Адрес: 

гр./с…………………………………………………………………………………………...….. 

Ул./ж.к…………………………………………....………….. №/бл. ………, вх. …………, ет. 

……… 

В качеството си на 

……………………………………………..……..………………………………… 

Дата:………………..       Подпис:…………………..… 

      

 


