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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА:  

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, 

ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА 

БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ЗДРАВЕ  

 

                                (1793 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите)  

 

 

  

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: 

 

           Закон за здравето - чл. 171.  

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

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - чл. 

8а, ал. 1 и ал. 2.  

 

УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ И КАТО ВЪТРЕШНО-АДМИНИСТРАТИВНА: 

 

           Не 

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВАТА УСЛУГА/ИЗДАВА     

ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ: 

 

           Директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора. 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩ ДОКУМЕНТИТЕ 

И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРЕПИСКАТА: 

 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” 

отдел „Административно-правен“ 

Длъжност: Главен специалист 

адрес: гр. Стара Загора,  

ул. „Стефан Караджа” № 10 

e-mail: rzisz@rzisz.org  

телефон: 042/602472 

работно време: всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., без прекъсване. 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА: 

 

           Предмет: 

  

           Да укаже условията и реда за регистрация на лицата, които практикуват 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на 

определен адрес. 

„Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве" – методи, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите 

медицински училища, и които не трябва да предизвикват влошаване на здравословното 

състояние на гражданите и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве. 
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 „Използване на нелекарствени продукти от органичен произход” – това са химични 

съединения с растителен или животински произход, както и синтетични и полусинтетични 

органични продукти, които не са лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в 

хуманната медицина; 

„Използване на нелекарствени продукти от минерален произход” – химични елементи и 

съединения с неорганичен произход, които не са лекарства съгласно ЗЛПХМ 

 „Използване на нетрадиционни физикални методи” – такива, при които се използва 

механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло 

 „Хомеопатия” - метод, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени 

продукти съгласно "принципа на подобието" се цели стимулиране на естествените 

оздравителни сили на организма 

„Акупунктура” - метод, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли 

със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

„Акупресура” - метод, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява 

натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие 

върху индивидуалното здраве 

 „Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване” 

- ирисов е методът, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото, с 

което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма; 

- пулсов е методът, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса, 

с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма; 

- аурикуларен е методът, при който се изследват морфологията, електропроводимостта и 

чувствителността към болка в точки от ушната мида, с което се цели определяне на 

състоянието на вътрешните органи и системи на организма); 

 „Диетика” - метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с 

плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве 

„Лечебно гладуване” - метод, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове 

или други течности се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

Регистрацията има конститутивно действие спрямо трети лица.  

 

           Заявител:  

 

           Право да подадат заявление за издаване на Удостоверение за регистрация на лица, 

практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия, имат български граждани, и граждани 

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

пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от 

общ характер и отговарят на поне едно от следните условия: 

· Притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по професионални 

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

· Притежават образователно квалификационна степен „специалист" или „бакалавър" по 

професионално направление „Здравни грижи"; 

· Притежават 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, младежта  и науката. 

 

Право да подадат заявление за издаване на Удостоверението за регистрация на лица, 

практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве за дейността хомеопатия имат български граждани, и граждани на 
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държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо 

пространство и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен 

„магистър" по професионални направления „Медицина" или „Дентална медицина ". 

 

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.  

 

            Необходими документи: 

 

            Лицата, които практикуват неконвенционални методи, се регистрират в РЗИ Стара 

Загора, като подават заявление по образец, към което прилагат документи, удостоверяващи 

изискванията по чл. 167 от Закона за здравето. В заявлението се посочват изчерпателно 

неконвенционалните методи и средства, които лицето ще практикува. 

1.  Заявление по образец до Директора на РЗИ Стара Загора. 

2. Диплома за съответното образование (нотариално заверено копие);  

3. Документ, удостоверяващ гражданството на лицето;  

4. Документ за психично здраве;  

5. Книга за посещенията по образец съгласно приложение № 3 към Наредба № 7 от 2005 г.- 

прошнурована и прономерована;  

6. Документи за извършване на проверка относно спазване на здравните изисквания в обекта:  

- Документ, удостоверяващ узаконяването на обекта (разрешение за ползване, акт за 

общинска или държавна собственост или др.) 

- Документ удостоверяващ собствеността на обекта (валиден договор за наем от 

собственика; акт за собственост)  

- Хигиенна характеристика 

- Приложение №1 „Характеристика на стерилизационната апаратура“ 

- Приложение № 2“ Изисквания за спазване на противоепидемичния режим“ 

- Работно време 

7. Документ за платена такса.  

 

           Вътрешен ход на процедурата: 

 

           Заявлението за издаване на административния акт Удостоверение за регистрация на 

лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве се адресира до Директора на РЗИ Стара Загора. Заявлението, заедно с 

приложените към него документи се подават в Центъра за административно обслужване в 

РЗИ Стара Загора и се завеждат в Единната информационна система за документооборот от 

служителите на центъра. 

След резолюция на Директора на РЗИ Стара Загора, заявлението и приложените документи се 

предават на длъжностното лице, което води регистъра на лицата, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице извършва проверка 

на изискуемите документи. 

При наличие на несъответствия или непълноти с изискванията за регистрация в 15 дневен 

срок заявителя се уведомява писмено за това и се определя 10 дневен срок за отстраняването 

им. Срокът за издаване на Удостоверението за регистрация на лица, практикуващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве спира 

да тече от деня на уведомяването на заявителя. 
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В срок от 5 работни дни от постъпване на заявлението служители от дирекция „НЗБ“ 

извършват проверка в обекта, относно спазване  на здравните изисквания посочени в 

Приложение № 2 към Наредба № 7 от 01.03 2005 г. В случаите, когато се установи, че не са 

спазени здравните изисквания, се дават предписания с констативен протокол и се определя 

срок за отстраняването на нередностите. 

  Удостоверението за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се изготвя в срок до 15 календарни 

дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи или отстраняване на 

непълнотите/ нередностите. 

Копие от удостоверение за регистрация се предоставя по служебен път на Д „ОЗ” за вписване 

в регистъра на ООП. Длъжностно лице от Д „ОЗ“, след вписване в регистъра на ООП, нанася 

регистрационния номер на обекта върху удостоверението за регистрация.  

Удостоверението за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве или мотивираният отказ за 

издаването му се изготвят в два екземпляра – за заявителя и за съответния регистър. 

Длъжностното лице от Д „МД“ вписва лицето в регистъра на лицата упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Книга 

за посещения (прошнурована и прономерована), съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 

от 1 март 2005 г., се подпечатва и регистрира от длъжностното лице по регистрацията в РЗИ. 

 

Изготвеното Удостоверение и Книгата за посещения се връчват на заявителя от служителите 

на Центъра за административно обслужване срещу представена лична карта или срещу 

представено нотариално заверено пълномощно и след полагане на подпис върху 

Удостоверението. 

Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „МД“. 

Отказ за издаване на Удостоверение за регистрация за регистрация на лица, практикуващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве: 

При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът 

на РЗИ Стара Загора прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверението за регистрация 

на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве и уведомява писмено лицето за това. 

 
           Отказ за извършване на процедурата: 
 
            Отказ за издаване на Удостоверение за регистрация за регистрация на лица, 

практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве: 

 Директорът на РЗИ Стара Загора прави мотивиран отказ за регистрация, ако описаният 

в заявлението неконвенционален метод е в нарушение на нормативните изисквания. 

 При непълнота на изискуемите документи и/или нередности при инспекцията за 

спазване на здравните изисквания и неотстраняването им в указания срок Директорът 

на РЗИ Стара Загора прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверението за 

регистрация на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве и уведомява писмено лицето за това. 

 
           Резултат от процедурата: 
 

Издаване на удостоверение за регистрация и регистрираните лица могат да 
практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 
здраве при спазване изискванията на Закона за здравето 
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            Срок за извършване на услугата:  

 

            Директорът на РЗИ издава Удостоверение за регистрация на лица, практикуващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в срок 

до 15 календарни дни от датата на подаване на заявлението в  Центъра за административно 

обслужване на РЗИ или от отстраняване на непълнотите. 

При изгубване или унищожаване на Удостоверението за регистрация на лица, практикуващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, 

представителя на лечебното заведение следва да  уведоми за това писмено РЗИ Стара Загора в 

7-дневен срок от настъпване на събитието. В този случай РЗИ издава на лицето препис на 

издаденото Удостоверение. 

 

            Права и задължения на регистрираните лица: 

 

           Лицата, получили Удостоверението за регистрация на лица, практикуващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, имат 

право да практикуват вписаните в удостоверението дейности. 

Неконвенционалните методи могат да се упражняват само в помещения, които отговарят на 

здравните изисквания, посочени в Приложение № 2 към Наредба № 7 от 01.03 2005 г. 

Лица, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве и нямат призната медицинска правоспособност, нямат право да 

предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска 

правоспособност. 

Лицата, които упражняват неконвенционални методи, за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве са длъжни: 

· да упражняват своята дейност добросъвестно; 

· да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им; 

· да разясняват на лицата, потърсили помощта им, подробно и на достъпен език какъв 

неконвенционален метод ще приложат и очаквания резултат от това; 

·  да получат изричното писмено съгласие на лицата, потърсили помощта им, за прилагане на 

съответния метод; 

· да не въвеждат в заблуждение лицата, потърсили тяхната помощ, включително по 

отношение на възможностите за повлияване на здравословното им състояние чрез 

практикувания неконвенционален метод. 

Всички форми на реклама на неконвенционални методи, включително свързването им с 

дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация са забранени. 

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ: 

 

 Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на лицата практикуващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  

 Книга за посещения  

 Документи за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания 

 Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве 

 

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА: 

 

      в Центъра за административно обслужване на РЗИ – Стара Загора – лично или от 

упълномощено лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 
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- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка. 
(пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от РЗИ – Стара Загора до 

заявителя са за сметка на заявителя) 

 по електронен път 

 -    на официалния електронен адрес на РЗИ – Стара Загора /децентрализирано заявяване/  

 - чрез Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на Електронни 

административни услуги, разработен от Държавна агенция „Електронно управление“ 

/централизирано заявяване/ на адрес: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/spetsializirani+teritorialni+administratsii/reg

ionalna+zdravna+inspektsia/unificirani+uslugi/1793 

 устно, на гише в Центъра за административно обслужване 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ: 

 

           Ниво на предоставяне на услугата /Ниво 4/: Двустранна комуникация – заявяване на 

услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, 

електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен 

ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без 

идентификация, електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на 

електронна административна услуга се дължат такси. 

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА: 

 

           До промяна в обстоятелствата 

 

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИТЕ 

НА  ПЛАЩАНЕ: 

 

           Съгласно ПМС № 7/17.01.2005 г. (Обн. ДВ. бр. 9/25.01.2005 г.) за приемане на Тарифа 

за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се събира такса в размер 

на 100 лв.  

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:  
 в брой - стая № 113, ет.1 /каса/ на РЗИ – Стара Загора от 08.30 ч. до 17.00 ч.  

 Чрез ПОС терминално устройство – стая № 113, ет.1 /каса/ на РЗИ – Стара 

Загора от 08.30 ч. до 17.00 ч 

  по банков път на банковата сметка на РЗИ – Стара Загора IBAN:  

BG95UNCR76303100115523  BIC:     UNCRBGSF         

Банка: UniCreditBulbank - Стара Загора, задължително се посочва основание за 

плащането (АУ идентификатор на услугата) 

 по електронен път - чрез функционалностите на Единна входна точка за 

електронни плащания (система за еПлащане - https://pay.egov.bg) 

 

В Центъра за административно обслужване на РЗИ Стара Загора се представя фактура за 

платена такса или копие от платежното нареждане.  

 

 

 

 

 

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/spetsializirani+teritorialni+administratsii/regionalna+zdravna+inspektsia/unificirani+uslugi/1793
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/spetsializirani+teritorialni+administratsii/regionalna+zdravna+inspektsia/unificirani+uslugi/1793
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ОРГАНЪТ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:    

                                  

           Министър на здравеопазването 

 

РЕДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА 

ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА: 

 

  Редът е определен в АПК, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА. 

 

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА: 

 

 в Центъра за административно обслужване на РЗИ – Стара Загора – лично или от 

упълномощено лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка.  
(пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от РЗИ – Стара 

Загора до заявителя са за сметка на заявителя) 

 по електронен път  

 - по електронна поща /при децентрализирано заявяване/ 

 - на персонален профил, регистриран в Системата за сигурно електронно връчване 

/при централизирано заявяване/ чрез Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне 

на Електронни административни услуги (https://edelivery.egov.bg/). 

 

 

 

 

 

Утвърдил: …/П/… 

Д-р Стефка Стоева 

Главен секретар на РЗИ – Стара Загора п 

 
 

 

 

 

Настоящата процедура съдържа  7 страници и е въведена със Заповед № РД-01-60/21.02.2022 г. на Директора на 

РЗИ – Стара Загора.  

 

 

 

 

https://edelivery.egov.bg/

