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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ГОТОВНОСТТА НА 

СТРОЕЖИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

( 1338 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Закон за здравето чл.35(ДВ бр. 70/2004 г., изм. и доп. бр. 9/2011 г.). 

Закон за устройство на територията – ДВ бр. 1/2001 г. и подзаконови нормативни 

актове. 

Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и мин. 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти 

 

 

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: 

Здравните заключения се издават на всички физически и юридически лица, 

представили по собствено желание проектни документации за съгласуване. 

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето 

описание /текст/ на админ.услуга – физически и юридически лица. 

Заявител – инвеститор, възложител. 

 

Заявител: 

Всяко физическо или юридическо лице, което представи проектни документации за 

съгласуване, които съдържат: разрешение за строеж от съответната община, протоколи от 

замервания на факторите на работна или жизнена среда 
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Вътрешен ход на процедурата: 

В Звено за административно обслужване на РЗИ - Стара Загора физическите  или 

юридическите лица подават Заявление по образец /2 екземпляра/, в което се посочват 

името и адреса на лицето, съответно седалище и адрес на управление, адрес на 

възложителя, наименованието на обекта, админ.адрес на строежа и идентификация на ПИ 

или УПИ. Към заявлението се прилагат: разрешение за строеж от съответната община, 

протоколи от замервания на факторите на работна или жизнена среда.  

Специалисти от отдел ДЗК правят оглед на обекта и подготвят здравно становище с 

оценка, че  са изпълнени здравните норми и изисквания за строежа. 

 

Срок за извършване на услугата:  

Издаване на здравно становище за държавна приемателна комисия от директора на 

РЗИ се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението в „Звено за административно 

обслужване”.  

 

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 

Заявление за издаване на здравно становище за държавна приемателна комисия. 

 

 

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“. 

 

 

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ  

На основание чл. 14 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 здравно становище за  държавна приемателна комисия се събира такса в 

размер на 63 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/). 
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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. 

 

 

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

на Директора на РЗИ – Стара Загора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


