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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ 

МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ 

( 466 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Закон за храните - чл. 12, ал. 3 (ДВ бр. 70/2004 г., изм. и доп. бр. 8/2011 г.); 

Регламент (ЕО) № 852/2004 г. на Европейския парламент и Съвета относно хигиената 

на храните; 

Регламент (ЕО) № 882/2004 г.на Европейския парламент и Съвета относно официалния 

контрол на храните; 

Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните (ДВ. бр. 55 от 7 юли 2006 г.); 

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни 

води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г.(ДВ. бр. 68/2004 

г.). 

 

 

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: 
Вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация на обекти за 

производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, 
предназначени за питейни цели. 

Определения: 
1. ”натурална минерална вода” - минерална вода, която произхожда от находище на 

минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени 

водоизточници, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) 

дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, 

които й придават специфични свойства и я отличават ясно от обикновената питейна вода; по 

смисъла на чл. 6, ал. 5 и 6 е микробиологично безопасна, първоначалната й чистота и състав 

остават непроменени поради дълбокия й подземен произход и защитеност срещу 

замърсяване на находището на минерална вода, от което произхожда, и при производството 

й са спазени изискванията на наредбата за изискванията към бутилираните натурални 
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минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС № 178 

от 23.07.2004 г., обн. ДВ. бр. 68 от 03.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 66 от 25.07.2008 г. 

2. ”изворна вода” - вода, която произхожда от дълбоко разположен водоносен 

хоризонт, който не е находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени 

извори или изкуствено изградени водоизточници, по микробиологични, физико-химични, 

химични и радиологични показатели е подходяща за питейна употреба в нейното натурално 

състояние, при производството й са спазени изискванията на наредбата и се бутилира в 

района на водоизточника в предприятие, свързано с директна тръбопроводна връзка с 

водоизточника; 

3. ”трапезна вода” - всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, 

третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.), но 

не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна вода и при 

производството й са спазени изискванията на наредбата. 

 

Заявител: 

Всяко физическо или юридическо лице, което открива обект за производство на бутилирани 

натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Стара Загора. 

 

Необходими документи: 

За извършване на регистрацията заинтересованите лица подават заявление по образец, 

в което се посочват: 

 Данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от 

Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския 

съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, 

издаден от компетентен орган на съответната държава, както и адрес на обекта; 

 Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 

 Списък на групите храни (бутилираните води), които ще се произвеждат в обекта. 

     

Вътрешен ход на процедурата: 

1. Заявлението и приложените документи се подават в звеното за административно 

обслужване (деловодството) на РЗИ – Стара Загора, като се поставя входящ номер и се 

завежда в информационна система за документооборота от служителите на звеното. 

2. По служебен път заявлението се предава на Директора на РЗИ – Стара Загора, 

който резолира до Директора на дирекция ОЗ и връща преписката в деловодството. Срещу 

подпис в дневник, заявлението и приложените документи се предават ежедневно на 

Директора на дирекция ОЗ за проверка на документите.  

3. При непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от 

подаване на заявлението, писмено се уведомява заявителя за това и му се определя срок за 

отстраняване. 

4. В 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите 

или нередовностите, се извършва проверка на място за съответствие на обекта с условията. 

5. В 15-дневен срок след проверката при спазени здравни изисквания се извършва 

вписване на обекта в регистъра. 

6. За регистрираните обекти, директорът на РЗИ – Стара Загора издава удостоверение 

за регистрация в 7-дневен срок  

7. След вписване в регистъра подаденото заявление с приложените към него 

документи, протоколът от проверката и удостоверението за регистрация на обект за 

производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се 

окомплектоват в досие и се предават на определено длъжностно лице от отдел ДЗК за 

осигуряване на текущ здравен контрол. 



 3 

8. В случай на несъответствие със здравните изисквания, установени при проверката, 

се издава предписание за отстраняването им и се определя срок за изпълнение. След 

изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка в обекта. Ако са 

изпълнени предписаните мероприятия, обектът се вписва в регистъра по гореописания ред. 

 

Срок за извършване на услугата:  

Вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация от директора на РЗИ 

се извършва в 52-дневен срок от подаване на заявлението в „Звено за административно 

обслужване”.  

 

Права и задължения на регистрираните лица: 

Вписването в регионалния регистър на обектите за производство на бутилирани 

натурални минерални, изворни и трапезни води, дава право на лицето, подало заявлението в 

РЗИ - Стара Загора, да осъществява в обекта заявената дейност, вписана в удостоверението 

за регистрация.  

Лицата получили удостоверение за регистрация на обект за производство на 

бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води са длъжни писмено да 

уведомяват РЗИ – Стара Загора, при промяна на обстоятелствата, които подлежат на 

вписване, както и при спиране или възобновяване на дейността на обекта в деня на 

настъпването на промяната. Промените се вписват в регистъра и в издаденото 

удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им. 

В случаите на промяна на групите храни, които обектът ще произвежда, както и при 

промяна в дейността на обекта, се извършва нова регистрация по реда на чл. 12 от Закона за 

храните. 

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 

Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, 

изворни и трапезни води. 

 

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        

Действието на регистрацията и на удостоверението е безсрочно (чл. 16, ал. 1 от Закона 

за храните). 

При настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо ново 

вписване в регистъра или издаване на Заповед на Директора на РЗИ за заличаване на обекта 

от регистъра, действието му се прекратява. 
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ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ  

На основание чл. 11 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на 

държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. 

(Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г. изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 23 Октомври 2012 г. ) 

За издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство, приготвяне 

или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събира 

такса в размер на 30 лв. 

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: 
 в брой  - на гишето в деловодството на инспекцията. 

 чрез ПОС терминално устройство  - на гишето в деловодството на инспекцията. 

(задължително се представя лична карта на картодържателя) 

 по банков път (задължително се посочва основание за плащането /АУ-№ услугата/). 

 

 

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 

 

 

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 4 страници и е утвърдена със Заповед № РД-01-135/25.08.2017 г. 

на Директора на РЗИ – Стара Загора. 


