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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦATA, ПРАКТИКУВАЩИ 

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ 

 

(1088 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Закон за здравето - чл. 172 

Наредба № 7 от 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. 

 

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВАТА УСЛУГА/ИЗДАВА 

ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ  
Директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора. 

 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩО 

ДОКУМЕНТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА 

ПРЕПИСКАТА: 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, отдел АП: 

Главен специалист организатор „АО”  

адрес: гр. Стара Загора,  

ул. „Стефан Караджа” № 10 

e-mail: rzistz@rzistz.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: 

Лишаване от правото на извършване на определен вид дейност на определен адрес. 

 

Регистрацията се заличава: 

1. по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика; 

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

3. при установено представяне на неверни данни в документите по чл. 170, ал. 1; 

4. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация; 

5. при установяване на неблагоприятни последици за човешкото здраве в резултат на 

прилаганите от регистрираното лице неконвенционални методи. 

 

Заявител: 

В зависимост от причината. 

 

Необходими документи: 

Заявление по образец 

Удостоверение за регистрация на лицето, регистрирано да практикува 

неконвенционални методи – оригинал. 
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Вътрешен ход на процедурата: 

Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на директора на РЗИ. 

Заповедите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 от чл. 172, ал. 1 от Закона за здравето подлежат на 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването на заповедта 

не спира изпълнението й. 

Копие от заповедта се връчва, по служебен път, на отдел „ПЕК”, Д „НЗБ и отдел „ЗК”, 

Д „ОЗ”. 

Екземпляр от заповедта се връчва на лицето, регистрирано да практикува 

неконвенционални методи в „Звено за административно обслужване”. 

 

Срок за извършване на услугата:  

7 дни от подаване на документите в „Звено за административно обслужване”. 

 

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 

Заявление за заличаване на регистрацията. 

 

 

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА 

 в деловодството 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.  

 по електронен път /ел.поща/ 

 устно, на гише в звеното за административно обслужване 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и 

осигурен публичен онлайн достъп до образци на електронни формуляри на адрес: 

http://www.rzi-starazagora.org/ в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика 

„Електронни административни услуги“. 

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА        

Безсрочен 

 

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ  

Такси не се дължат. 

 

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. 

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА 

rzistz@rzistz.org 
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НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА 

 

 в деловодството 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 /ел.поща/ 

 

 

 

 

Утвърдил: …. /П/…. 
Д-р Златина Нанева 

Директор РЗИ – Стара Загора   

 

 
Настоящата процедура съдържа 3 страници и е утвърдена със Заповед № РД-01-135/25.08.2017 г. 

на Директора на РЗИ – Стара Загора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


