
СПИСЪК   

ПО ЧЛ.15, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 
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№ по 

ред 

Наименование на административния акт Брой 

1. Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3) 10 

2. Удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 10 

3. Издадени наказателни постановления 54 

4. Решения за предоставяне на достъп до обществена информация 16 

5. Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена 
специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на 
специализирана извънболнична помощ 

44 

6. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за 
извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на 
лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална 
медицина на висшите медицински училища . 

11 

7. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните 
заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в 
медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите 
медицински училища. 

36 

9. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и 
хосписитe 

13 

10. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи 
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве 

5 

11. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи 
за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

1 

12. Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от Закона за 
лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на 
лечебна дейност 

6 

13. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата 
на лекарски консултативни комисии 

87 

14. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 709 

15. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 216 

16. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията 
за търговия на едро с лекарствени продукти 

0 

17. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на 
бутилирани минерални, изворни и трапезни води  

0 

18. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани 
натурални минерални, изворни и трапезни води 

1 

19. Издаване на становище за класифициране на отпадъци  42 

20. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен 
устройствен план 

192 

21. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 193 

22. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в 
експлоатация 

124 



23. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в 
експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения  

15 

24. Издаване на международен сертификат за имунизации 246 

25. Издаване на сертификат за имунизационно състояние 194 

26. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

9 

27. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на 
азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, 
предприятия, инсталации или кораби 

1 

28. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната 2 

29. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия 
на дребно с лекарствени продукти в аптека 

58 

30. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 17 

31. Издаване на заповед за възстановяване на дейност /частична/ или 
експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с 
източници на йонизиращи лъчения 

0 

32. Издаване на становище за унищожаване на лекарства 0 

33. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти 
от лекари  и лекари по дентална медицина 

0 

34. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени 
продукти от лекари  и лекари по дентална медицина  

7 

35. Издаване на сертификат да здравен контрол или освобождаване от здравен 
контрол на кораб 

109 

 


