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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 

ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – БОЛНИЧНИ 
 

(1795 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

чл. 8, (2) от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците 

чл. 69, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 43, ал1 от Закона за управление на отпадъците 

чл.31, ал.1 от Закона за здравето (ДВ бр.74/2004г., изм. Бр.9/2011г.) 

 

 

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: 
Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се издава за 

следните дейности, извършвани с опасни отпадъци от лечебни заведения на територията на 
област Стара Загора: 

- събиране,  
- транспортиране,  
- временно съхраняване,  
- оползотворяване и/ или обезвреждане  

 

Заявител:  
Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се издава на 

физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското или по 
националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на 
общини, кооперации и бюджетни предприятия, които извършват дейности включващи 
събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на 
опасни отпадъци от лечебни заведения на територията на област Стара Загора. 

  

Необходими документи: 

1. Заявление по образец  

2. Становище за класификация на отпадъците. 
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3. Дани за количество и произход на отпадъците, които ще се третират, дейностите, 

за които се кандидатства, съоръженията, които ще се ползват, както и техният капацитет, 

мерките за сигурност, които ще се предприемат, списъкът на необходимия управленски 

персонал по длъжности, задължения, квалификация и брой, условията, при които ще се 

извършват дейностите. 

4. Утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъците. 

5. Технологичен проект за обезвреждане или оползотворяване на отпадъците. 

6. Авариен план. 

7. Решение по оценка на въздействието на околната среда или решение да не се 

извършва ОВОС. 

8. Копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, заверено от 

компетентния орган по Закона за устройство на територията. 

9. Заверено копие на нотариален акт или на договор за наем, придружен с друг 

удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на 

чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, парцела, 

планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация. 

10. Документ за платена такса. 

 

Вътрешен ход на процедурата 

Заявлението за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни 

отпадъци от хуманната медицина заедно с приложените към него документи се подава в 

звеното за административно обслужване в РЗИ - Стара Загора и се завежда в Единната 

информационна система за документооборот от служителите на Звеното. 

Регистрираните документи се предават на Директора на РЗИ, който след запознаване с 

документите, насочва служебната преписка с резолюция до Директор дирекция НЗБ. 

Директорът на дирекция НЗБ с резолюция насочва преписката до началник отдел ПЕК, 

който възлага изработването на преписката на здравен инспектор. 

Определеният здравен инспектор извършва проверка при необходимост оглед на 

място в обекта и изготвя експертна оценка. 

Инспекторът изготвя Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни 

отпадъци  при условие, че са спазени изискванията на Закон за управление на отпадъците и 

Наредба № 1 / 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения, публ. в Д.В. бр. 13 / 2015 г. 

При констатирани несъответствия на документите и/или на здравните норми се издава 

предписание със срок на изпълнение и след проверка за изпълнението на предписаните 

мероприятия се изготвя Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни 

отпадъци. 

В 20-дневен срок от подаване на документите, РЗИ - Стара Загора извършва проверка 

за съответствие на здравните изисквания за извършване на дейности с опасни отпадъци - 

болнични. 

В 10-дневен срок след извършване на проверката, ако площадката отговаря на 

здравните изисквания, директорът на РЗИ - Стара Загора издава Хигиенно заключение за 

извършване на дейности с опасни отпадъци - болнични. 

Готовият документ се подпечатва и се предава в Звеното за административно 

обслужване на РЗИ. Връчва се на заявителя срещу представена лична карта или срещу 

представено нотариално заверено пълномощно от служителите на Звеното за 

административно обслужване.  

Цялата служебна преписка се предава обратно в отдел ПЕК за последващ контрол. 
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Отказ за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни 

отпадъци от хуманната медицина: 

В случаите когато дейностите, които ще се извършват не отговарят на здравните 

норми, в 10-дневен срок се подготвя мотивиран отказ или се посочват допълнителни 

условия, при които ще се извършват дейностите. 

 

Срок за извършване на услугата:  

Издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци – 

болнични се извършва в 30-дневен срок от подаване на заявлението в „Звено за 

административно обслужване”.  

 

Права и задължения на регистрираните лица: 

Издаването на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци, 

дава право на заявителя да извършва дейности с опасни отпадъци, включващи събиране, 

транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на опасните 

отпадъци за определен срок. 

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на 

Хигиенното заключение: 

Заинтересованото лице следва да уведоми за това писмено РЗИ - Стара Загора. В този 

случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото Разрешение. 

 

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 

Заявление за издаване на хигиенно заключение за лицата, извършващи дейности с опасни 

отпадъци от хуманната медицина 

 

 

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        

Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната 

медицина е за срок еднакъв със срока на утвърдената Програма за управление на отпадъците 

от РИОСВ.  
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ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ  

 

На основание чл. 21a от Тарифа за таксите, които се събират от органите на 

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

(Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.) 

За издаване на Хигиенно заключение за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци  

се събира такса в размер на 123 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. 

 


