
Утв. със З-д № РД -19- 335/28.12.2018 г. 
ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 
І. Наименование на административната услуга  
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация 
  

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – 
“ФРОНТ” ОФИС 

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА, 
ОБСЛУЖВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА АКТА 
– “БЕК” ОФИС 

  
Дирекция „Административно-правно, 
финансово и стопанско обслужване”: 
Гише за административно обслужване 
Главен специалист  
телефон: 096/391712  
адрес: гр. Монтана, обл. Монтана, пл. 
„Жеравица” № 3, ет. 4 
e-mail: rzi-montana@net-surf.net  
приемно време: всеки работен ден 
8:30 – 17:00 ч. 

Дирекции „Обществено здраве”,  „Надзор на 
заразните болести”  
лица за контакт: Директори на дирекции 
телефон:096/391714, 096/391730, 096/303562 
адрес: гр. Монтана, Обл. Монтана, 
пл.„Жеравица” № 3, ет. 1, ет. 5 и ет. 6  
e-mail: rzi-montana@net-surf.net  
приемно време с граждани: понеделник от 
14:00 до 16:00 ч и петък от 10:00 до 12:00 ч. 

 

ІІ. Правно основание: 
- Закон за професионалното образование и обучение – чл.49 б, ал.2, т.8 
- Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование – чл.23, ал.2, т.4 
 

ІІІ. Характеристика 
Цел:  

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за издаване на хигиенно 
заключение за проектна документация 

 

Предмет:  
 Хигиенно заключение за проектна документация се издава, за да послужи за вписване, 
промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование на частни детски градини и частни училища при МОН или за 
издаване на лицензия на Центровете за информация и професионално ориентиране от 
Национална агенция за професионално образование и обучение. 
 
ІV. Процедура по извършване на административната услуга 

Компетентен орган:  
Директорът на Регионална здравна инспекция - Монтана 

  

Заявител:  
Юридически лица; еднолични търговец или юридически лица, учредени като 

търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации; регистрирани в България 
сдружения между български и чуждестранни физически лица и/или юридически лица; 
чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейността си в Република България в 
съответствие с международни спогодби. 

Необходими документи: 
 

 Заявление по образец; 
 Проектна документация; 
 Документ за платена държавна такса. 

 

Вътрешен ход на процедурата 
Заявлението се адресира до Директора на РЗИ – Монтана. То може да се подава 

писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване. 



Съобразно наличните технически възможности на заявителя, писменото заявление и 
приложенията към него могат да се подадат по електронен път, лицензиран пощенски 
оператор, факс или лично на Гише за административно обслужване на РЗИ - Монтана. 

Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и 
от длъжностното лице, което го е съставило. РЗИ - Монтана приема устни искания в рамките 
на времето за работа с посетители, а писмени искания - в рамките на работното си време. 
Исканията, подадени по пощата, по електронна поща, факс или по друг технически възможен 
начин преди изтичане на даден срок, макар и извън работното време на органа, се смятат 
подадени в срок. В последния случай, сроковете за вземане на решение от РЗИ – Монтана 
започват да се броят от следващия работен ден. Устното искане, което е отразено в протокол, 
задължително трябва да бъде окомплектовано с документите, необходими за предоставяне на 
административната услуга. 

Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: rzi-
montana@net-surf.net. В случай на подаване на документите по електронен път, оригиналите 
им се предоставят най-късно при извършването на описаната по-долу проверка.  

След приемане на документите по всяка административна процедура, главен 
специалист на Гише за административно обслужване,  прави регистрация в деловодната 
система и ги представя на Директор РЗИ за резолюция.  

След и съобразно резолюцията на Директора, преписката се предава на директори 
дирекция ОЗ, или НЗБ за преглед и резолюция в областта, за която те отговарят. 

Специалистите от дирекции ОЗ или НЗБ, в срок от два дни от подаване на заявлението, 
правят проверка на пълнотата и съответствието на изискваните документи, след което 
осъществяват проверка на място и изготвят становището при спазване на действащите 
нормативни актове и съгласно резолюцията на Директор РЗИ, директор дирекция ОЗ или 
НЗБ. Задължително се извършват необходимите измервания, изпитвания и изследвания в 
зависимост от вида на обекта.  

Хигиенното заключение се изготвя в срок до 14 дни от подаване на заявлението, 
вторият му екземпляр се подписва от изготвилия го специалист и директорите дирекция ОЗ 
или НЗ, в зависимост от обекта. Цялата преписка се предава за подпис на директор РЗИ. 

Хигиенното заключение може да се получи на Гише за административно обслужване 
лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор на предварително 
посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя.  

В зависимост от обекта, контролът по изпълнение и спазване на процедурата е на всеки 
от директорите дирекция ОЗ или НЗБ. 

 

Срок на действие: - 
 
Срок за предоставяне: до 14 дни от подаване на заявлението 
 
Такси и основание за заплащане:  65 лв държавна такса, съгласно чл.21б от Тарифа 

за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол  и Националните 
центрове по проблемите на общественото драве по Закона за здравето. 

 
Начин на плащане   
Сумата се заплаща: 
- на касата в брой или на ПОС терминалното устройство на РЗИ – Монтана; 
- по банков път по сметка:  
IBAN: BG93UBBS80023110736010 към ТБ ОББ АД, Банков клон – гр. Монтана  
 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на 

услугата: 
 Министър на здравеопазването 
 
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:  

    Административен съд - Монтана   
 



Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по 
предоставянето на услугата: 

 По реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок 
 
Електронен адрес, на който се предоставя услугата: rzi-montana@net-surf.net 
 
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: rzi-montana@net-surf.net 

 
V. Образци и формуляри: 
 

 Заявление за издаване на хигиенно заключение за проектна документация; 
 Протокол за устно заявяване на услугата. 

 
 
 
 


