
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ 
НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА 

ЗДРАВЕТО 

Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2005г. 

Чл. 1. За издаване на хигиенно заключение в производството по регистрация на 
лечебно заведение или по издаване на разрешение за лечебна дейност се събират 
следните такси: 

1. за амбулатория за индивидуална практика за първична и специализирана 
медицинска помощ - 30 лв.; 

2. за амбулатория за групова практика за първична и специализирана 
медицинска помощ - 50 лв.; 

3. за медицински, стоматологичен, медико-стоматологичен и 
диагностично-консултативен център: 

а) без легла - 50 лв.; 
б) с легла - 66 лв.; 
4. за медико-диагностична и медико-техническа лаборатория - 50 лв.; 
5. за лечебно заведение за болнична помощ, диспансер, дом за медико-социални 

грижи, хоспис: 
а) до 100 легла - 60 лв.; 
б) от 101 до 500 легла - 83 лв.; 
в) над 500 легла - 163 лв.; 
6. за диализен център - 44 лв. 

Чл. 2. За издаване на заключение за хигиенна оценка в производството по 
издаване на разрешение за производство или търговия с лекарствени продукти се 
събира такса 50 лв. 

Чл. 3. За издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено 
предназначение се събира такса 26 лв. 

Чл. 4. За издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова 
медицина се събира такса 60 лв., а за пререгистрация - 44 лв. 

Чл. 5. За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки, имащи 
значение за здравето на населението, се събира такса за всеки продукт (артикул) по 50 
лв. 

Чл. 6. За издаване на сертификат за натурална минерална вода се събира такса 
50 лв.  



Чл. 7. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова 
употреба с отклонения от изискванията се събира такса 50 лв. 

Чл. 8. За издаване на становище за безопасността на стоки от внос се събира 
такса за всяка стока по 42 лв. 

Чл. 9. За издаване на разрешение за непосочване на съставка на козметичен 
продукт се събира такса 98 лв. 

Чл. 10. За издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат се 
събира такса 500 лв. 

Чл. 11. За получаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на 
храни с йонизиращи лъчения се събира такса 500 лв. 

Чл. 12. За разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид 
храна се събира такса 100 лв. 

Чл. 13. За издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или 
азбестсъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие или кораб се събира 
такса 100 лв. 

Чл. 14. За издаване на удостоверение за професионална подготовка за 
извършване на дезинсекция и дератизация в обекти се събира такса 450 лв. 

Чл. 15. За издаване на свидетелство за дератизация и за освобождаване от 
дератизация на кораб съгласно Международния санитарен правилник се събират 
следните такси:  

1. до 1000 бруто регистър тона - 230 лв.; 
2. от 1001 до 3000 бруто регистър тона - 290 лв.; 
3. от 3001 до 10 000 бруто регистър тона - 330 лв.; 
4. над 10 000 бруто регистър тона - 370 лв. 

Чл. 16. За издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън 
страната се събира такса 10 лв. 

Чл. 17. За издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с 
опасни отпадъци се събира такса 100 лв. 

Чл. 18. За издаване на становище за класификация на отпадък се събира такса 
30 лв. 



Чл. 19. За издаване на международно имунизационно свидетелство или 
сертификат за имунизационно състояние се събира такса 20 лв. 

Чл. 20. За издаване на документите по чл. 2 и чл. 4 - 9 в рамките на два работни 
дни от постъпването на молбата (заявлението) съответните такси се събират в двоен 
размер. 

Чл. 21. За издаване на препис, копие, дубликат или допълнителен екземпляр от 
документ по тарифата се събира такса 5 лв. 

Заключителни разпоредби  

§ 1. Тарифата се одобрява на основание чл. 46 от Закона за здравето. 

§ 2. Тарифата влиза в сила от 1 февруари 2005 г. 


