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№ 
по 

ред 

Наименование на административния акт Брой 

1 Заповед за предоставяне на достъп до обществена информация 21 

2 Издадени наказателни постановления 42 

3 Сключени споразумение по чл. 58г ЗАНН 7 

  4 Издадени становища за държавна приемателна комисия 114 

5 Издадени становища за съгласуване на инвестиционен проект 357 

6 Издадени становища за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове 288 

7 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ 153 

8 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на 
обект с източници на йонизиращи лъчения 

30 

9 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на 
бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

0 

10 Заповед за спиране на обекти/стоки/експлоатация/унищожаване/изтегляне/ за 
допускане реализация по Закона за здравето  

1 

11 Издаване на международен сертификат за имунизации 181 

12 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

5 

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

0 

14 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените 
медицински стандарти от ЛЗИП и хосписи 

108 

15 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 49 

16 Издаване на становище за класифициране на отпадъци 40 

17 Издаване на становище относно спазване граничните стойности на показатели за 
шум  

127 

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

3 

19 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън 
страната 

11 

20 Заповед за определяне на задължителен брой легла за болнична помощ за 
активно лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19 в Област Бургас 

14 

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

0 

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

15 

23 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 12 

22 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици 272 

24 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение- брой 
новорегистрирани обекти 

554 



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

0 

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

37 

27 Заповед за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на 
територията на Област Бургас 

8 

28 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които 
трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за 
психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните 
онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните 
центрове и тъканните банки. 

8 

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

0 

30 Отказ от регистрация на  лицата, практикуващи неконвенционални методи за 
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

1 

 31 Издадени становища за класифициране на отпадъци          40 

32 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние 106 

33 Издаване на международен сертификат за имунизации 75 

34 Удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 9 

35 Удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 7 

36 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти 0 

 

 

 


