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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ. 
 

(883 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Закон за управление на отпадъците /ДВ бр.86/2003г./ 
Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 7, ал. 1, т. 5 и чл. 

8, ал. 1. / ДВ бр. 66 / 08.08.2014г./ 
 

 

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: 

Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 се издава за дейности 

при които се генерират опасни отпадъци. Дейностите по управление на отпадъците, 

включват събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане на отпадъци. 

Класифицирането на отпадъците осигурява екологосъобразното им управление с цел да се 

предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. След експертна оценка на отпадъците по видове и свойства, на база 

представена документация се извършва класификация на отпадъците чрез избор на 

шестцифрен код. 

 

Заявител: 

Всяко физическо и юридическо лице, което  осъществява дейности в лечебно 

заведение, при които се генерират опасни отпадъци на територията на област Стара Загора. 

 

Необходими документи: 

  Заявление по образец 
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Към заявлението се прилагат: 

1.Копие от попълнен работен лист за класификация на отпадъците с определен 

шестцифрен код на отпадъка. В работния лист притежателят на отпадъци е длъжен да 

класифицира сам отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като при наличие на 

огледални кодове отпадъкът се класифицира с код, отбелязан със знак * 

2. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът – 

лечебните заведения описват видовите дейности, отделенията, които са разкрити, наличие 

или отсъствие на хирургични, стоматологични и др. отделения, като потвърждение за вида и 

произхода на отпадъка. 

3. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати, 

които се използват в лечебното заведение, в съответствие с Приложение № 16 от Наредба за 

реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на съществуващи и нови химични 

вещества, препарати и продукти (обн., ДВ, бр.6/2003г.); 

 

Вътрешен ход на процедурата: 

Заявлението за издаване на административния акт – Становище за класификация на 

отпадъци, се адресира до Директора на РЗИ - Стара Загора заедно с приложените към него 

документи. Заявлението за издаване на Становище за класификация на отпадъци и 

придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ 

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

служителите на Звеното. 

Входираните документи се предават на Директора на РЗИ. 

След запознаване с документите Директора на РЗИ насочва служебната преписка с 

резолюция до Директор Дирекция НЗБ. 

Директор Дирекция НЗБ с резолюция насочва преписката до нач. отдел ПЕК, който 

възлага с резолюция изработването на служебната преписка  на определен служител. 

Заявлението с всички данни за лицето, представляващо лечебното заведение се 

завежда с вътрешен пореден номер в книга за издадени Становище за класификация на  

отпадъци. 

Определеният служител извършва експертна оценка на отпадъците на базата на 

представената документация.  

Служителят изготвя Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 

при спазване изискванията на Наредба № 2 на МОСВ и МЗ от 23.07.2014г. за класификация 

на отпадъците. При констатиране на пропуски и установяване на несъответствия в 

приложената документация се издава предписание със срок на изпълнение и след проверка 

на изпълнението се изготва Становище за класификация на отпадъците. 

Директорът на РЗИ - Стара Загора издава Становище за класификация на отпадъците. 

Становището се подпечатва с печата на РЗИ и се предава в Звеното за 

административно обслужване на РЗИ. 

То се предоставя на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено 

нотариално заверено пълномощно от служителите на Звеното за административно 

обслужване. 

Цялата служебна преписка се съхранява в отдел ПЕК. 

 

Отказ за издаване на Становище за класификация на  отпадъци: 

При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок 

Директорът на РЗИ - Стара Загора прави мотивиран отказ за издаване на Становище за 

класификация на отпадъците и уведомява писмено лицето за това. 

 

Срок за извършване на услугата:  

Издаване на Становище за класификация на отпадъците се извършва в 30-дневен срок 

от подаване на заявлението в „Звено за административно обслужване”.  
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Права и задължения на регистрираните лица: 

Издаването на Становище за класификация на отпадъците дава право за предприемане 

на всички необходими действия по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация 

на отпадъците на МОСВ и МЗ, за получаване на разрешение за дейности по управление на 

отпадъците от РИОСВ. 

     

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 

 Заявление за издаване на становище за класификация на отпадъци 

 Работен лист за класификация на отпадъци 

 Програма за управление на отпадъците 

 

 

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        

Становище за класификация на отпадъци се издава за неопределен срок 

 

 

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ  

На основание чл. 28 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 Становище за класификация на отпадъци се събира такса в размер на 43 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 

http://www.rzi-starazagora.org/images/administrativni/32.rabotenlist.doc
http://www.rzi-starazagora.org/images/administrativni/32.programa_otpadaci.doc
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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. 

 


