СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО
ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА,
РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ,
ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

№

Организация/
потребител
/вкл. начина на
получаване на
предложението/

Предложения

Приема се/
Не се приема

1.

РЗИ
Благоевград
(вх. № 16-0132/31.03.2017 г.)

Да се въведат задължителни курсове за санитарен минимум Не се приема.
на всички лица, работещи в детски заведения,
специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните
обекти,
предприятията,
които
произвеждат или търгуват с храни, бръснарските,
фризьорските и козметичните салони. Курсовете да се
организират и провеждат от РЗИ срещу такса, определена в
нормативен документ и издаденият сертификат за преминал
успешно обучението да бъде задължителен елемент от
изискуемата документация за започване на работа в
цитираните обекти.

2.

Доц. д-р Искра
Райнова,
национален
консултант по

1. В чл. 5, ал. 2 да се запази старият текст. Чревните Приема се.
паразитози, които се изследват при първични и периодични
профилактични прегледи най-често протичат безсимптомно
и могат да бъдат открити именно при извършване на тези

Мотиви
В наредбите по чл. 34, ал. 2 на Закона за здравето (Наредба № 15
от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските,
фризьорските и козметичните салони; Наредба № 3 от 2007 г. за
здравните изисквания към детските градини; Наредба № 26 от
2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските
кухни и здравните изисквания към тях; Санитарно-хигиенни
правила и норми за водоснабдяване, 1970 г.) са разписани
изискванията към дейностите със значение за здравето, които се
отнасят до осигуряването на безопасна работна среда и лична
хигиена на работещите в посочените обекти. Правилата и
задълженията на лицата, които търгуват или произвеждат храни
са определени със Закона за храните, съгласно който
производство и търговия с храни в страната се извършва само в
обекти с въведена добра практика - система от основни хигиенни
и технологични правила за работа за свеждане до приемлив
минимум на риска от замърсяване на храните чрез
производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят
както до проектирането, състоянието и поддържането на
сградите, помещенията, машините, апаратите и техническите
съоръжения, използваните суровини, основни, спомагателни и
опаковъчни материали, тяхното приемане и съхраняване, така и
до хигиената и обучението на персонала, системите за
проследяване и контрол на качеството и технологичния процес,
воденето на документация.

3.

медицинска
паразитология
(вх. № 33-0814/04.04.2017 г.)
РЗИ Силистра
(вх. № 16-1932/07.04.2017 г.)

досега задължителни изследвания.
2. В чл. 6, ал. 1 към текста да се добави „и специалист по
медицинска паразитология“.
Приема се.
1. Изискването за „бактериологично изследване за Не се приема.
стафилококово носителство“ е много общо. Не е ясно какъв
биологичен материал ще се изследва и какъв ще бъде
подходът след откриване на Стафилококус ауреус като се
има предвид високият процент на колонизация при хората,
продължителността на носителството, честотата на
рецидиви и високата антибиотична резистентност. Очаква
се в много от случаите времето за саниране да е
продължително, което ще доведе до продължителен отказ за
заверка на здравна книжка. Когато се отказва достъп до
работа на едно лице е необходимо това да става на
основание на разписани правила, а не на основание на
интерпретации на служебното лице, което е предпоставка за
порочна зависимост от персонифициране на случая, както и
за възникване на корупционни практики.
2. Да се въведат изисквания за здравен минимум на лицата,
желаещи да работят в епидемично опасно обекти.
Не се приема.

4.

РЗИ Велико
Търново
(вх. № 16-0436/07.04.2017 г.)

1. Да отпадне воденето от РЗИ на регистър на Не се приема.
новоиздадените лични здравни книжки. Информацията,
вписвана в регистъра е регламентирана с Приложение № 2
от Наредба № 15. Същата отразява състоянието към
момента на регистрация на нова лична книжка, като честа
практика е данните за месторабота след това да бъдат
изменяни, поради което съдържащата се в регистъра
информация е със значителна степен на актуалност. Освен
това в регистъра се съдържат лични данни, което поставя
редица ограничения във връзка с ползването на информация
от него. Предложения:
1.1. В чл. 4, ал. 3 да се заличат думите „и регистрира“.
1.2. Да се отмени чл. 4, ал. 5.

Отпада предложеното изменение в чл. 3, ал. 1, т. 5: „5.
бактериологично изследване за стафилококово носителство – за
лицата по чл. 1 ал. 1, т. 1 и 4“, поради получени само
отрицателни становища при провеждане на обществените
консултации. В допълнение е изискано и становище от
националния консултант по микробиология, който също не
подкрепя направите изменения в проекта на наредба, отнасящи
се до отпадане на периодичните годишни прегледи и
въвеждането на изследване на стафилококово носителство при
първоначален и периодичен медицински преглед.

Липсва дефиниция за епидемично опасни обекти, както и
конкретни предложения относно съдържанието на предложените
изисквания за здравен минимум. В наредбите по чл. 34, ал. 2 на
Закона за здравето, както и в Закона за храните са разписани
изискванията към дейностите със значение за здравето, които се
отнасят до осигуряването на безопасна работна среда и лична
хигиена на работещите в посочените обекти.
В проекта на наредба се въвежда публичния характер на
поддържаните в РЗИ регистри на новоиздадени лични здравни
книжки. С това се цели засилване на обществената ангажираност
и извършването на проверка и контрол от страна на друга РЗИ по
отношение спазване изискванията за първоначален преглед на
работещите в обекти с обществено предназначение, предмет на
наредбата. Във връзка с публичния характер на регистъра, в
приложение № 3 на проекта на наредба отпада изискването за
вписване на единен граждански номер с цел защита на личните
данни на вписаните лица.

1.3. Да се отмени чл. 11, ал. 1.
1.4. В чл. 11, ал. 2 да се заличат думите „и вписването на
заверените лични здравни книжки в регистъра по ал. 1“.
1.5. Да се отмени Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1.
2. Да не влизат в сила предложенията за промяна на чл. 5, т. Приема се.
2 и 3, тъй като формулировката „по преценка на РЗИ при
възникнала епидемична обстановка“ не дава яснота за
критериите, по които би следвало да се изисква
извършването на периодични медицински прегледи и
изследвания.
3. Да отпадне изискването за удостоверение за настоящ Приема се.
адрес на лицето.

5.

6.

Доц. д-р
Виолина
Бангьозова
(вх. № 94647/10.04.2017
г.)
Бойка Тошева
(вх. № 94284/12.04.2017
г.)

С предложената промяна на чл. 4, ал. 4 от наредбата отпада
изискването за предоставяне на удостоверение за настоящ адрес
на лицето при заверка на новоиздадена лична здравна книжка.
Заверяването на личните здравни книжки по ал. 3 се извършва
чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на
длъжностното лице, отговорно за заверката. Заверяват се само
здравни книжки с правилно и четливо попълнени всички данни и
резултати от проведени предварителни медицински прегледи и
изследвания.

1. В чл. 6, ал. 1 към текста да се добави „и специалист по Приема се.
медицинска паразитология“.
2. Да не отпадат ежегодните периодични медицински Приема се.
прегледи. Това крие сериозни опасности за лицата от
детските и здравните заведения. Извършването на
изследвания само при епидемична обстановка по преценка
на РЗИ – РЗИ не е способна на правилна преценка.
Към чл. 1, ал. 1, т. 4 да се добави „с изключение на Не се приема.
случаите, когато се търгува само с фабрично пакетирана
храна.“

Правилата и задълженията на лицата, които търгуват или
произвеждат храни са определени със Закона за храните,
съгласно който производство и търговия с храни в страната се
извършва само в обекти с въведена добра практика – система от
основни хигиенни и технологични правила за работа за свеждане
до приемлив минимум на риска от замърсяване на храните чрез
производствена или човешка дейност, които включват правила за
хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване
и контрол на качеството и технологичния процес. Основанието
за издаване на наредбата, а именно в чл. 34, ал. 3 от Закона за

здравето, не се прави изключение за прилагане на здравните
изисквания към лицата, работещи в някои видове предприятия,
които произвеждат или търгуват с храни.
7.

8.

9.

Д-р Радостин
Коруджиев –
управител на
СМДЛ „ГоговКоруджиевЛъджева“ ООД
(вх. № 26-00837/19.04.2017
г.)

Д-р Надежда
Маринова, д-р
Диана
Йорданова –
СМДЛ „Рамус“
ООД
(вх. № 26-00848/20.04.2017
г.)
Д-р Йолета
Гарванска –
микробиолог
(вх. № 94717/25.04.2017
г.)

1. Да се прецизира какви материали ще бъдат изследвани за Не се приема.
стафилококово носителство.

Отпада предложеното изменение в чл. 3, ал. 1, т. 5: „5.
бактериологично изследване за стафилококово носителство – за
лицата по чл. 1 ал. 1, т. 1 и 4“, поради получени само
отрицателни становища при провеждане на обществените
консултации. В допълнение е изискано и становище от
националния консултант по микробиология, който също не
подкрепя направите изменения в проекта на наредба, отнасящи
се до отпадане на периодичните годишни прегледи и
въвеждането на изследване на стафилококово носителство при
първоначален и периодичен медицински преглед.

2. Да отпадне параграф 3, с който се правят изменения и Приема се.
допълнения в ал. 2 и 3 на чл. 5.
Да се запази ежегодното изследване.
Приема се.

1. Да се прецизира текста „предварително лабораторно Не се приема.
изследване за стафилококово носителство“ като се посочат
кои стафилококи се визират, къде ще се търси носителство
(кожа, лигавици) и как ще се докаже че отстранен от работа
човек е потенциален източник на инфекция.

2. Несъгласие с текста „периодични медицински
изследвания при възникнала епидемична обстановка“. Кои Приема се.
специалисти ще преценяват, какъв ще е обхвата, кой ще
заплаща изследванията, кой ще провежда изследванията,
имат ли всички РЗИ база, специалисти, финанси?

Отпада предложеното изменение в чл. 3, ал. 1, т. 5: „5.
бактериологично изследване за стафилококово носителство – за
лицата по чл. 1 ал. 1, т. 1 и 4“, поради получени само
отрицателни становища при провеждане на обществените
консултации. В допълнение е изискано и становище от
националния консултант по микробиология, който също не
подкрепя направите изменения в проекта на наредба, отнасящи
се до отпадане на периодичните годишни прегледи и
въвеждането на изследване на стафилококово носителство при
първоначален и периодичен медицински преглед.

10.

Столична РЗИ
(вх. № 16-21100/28.04.2017
г.)

1. В заглавието и в чл. 1, т. 4 след текста „предприятията, Не се приема.
които произвеждат и търгуват с храни“ да се добави
„болнични кухненски офиси и трапезарии“.

2. Да отпадне чл. 3, ал. 1, т. 5 или ако бъде приета да се Приема се.
регламентира какво да бъде поведението спрямо откритите
положителни лица.
3. В предложената нова ал. 4, както и в досегашната ал. 4 и Приема се.
нова ал. 6, след текста „заверяване“ да се добави „и
вписване в регистъра“. Текстът би трябвало да съответства
на текста в Приложение № 1а към чл. 4, ал. 4.
4. Да не се променя регламента за ежегодно изследване на Приема се.
работещите в обектите по чл. 1, ал. 1, 2, 3 и 4.
5. В предложените изменения и допълнения на чл. 6, ал. 1 Приема се.
текстът „се извършва консултация с инфекционист и
лабораторни изследвания“ да се замени със „се извършва
консултация със специалисти по инфекциозни болести,
паразитология и микробиология“.

Съгласували:
Светлана Йорданова
заместник-министър
д-р Теодора Тодорова
директор на Д „ЗК”
Надежда Бранковска
и.д. директор на Д „Правна“
Изготвил:

д-р Кремена Пармакова
главен експерт Д „ЗК”

Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за
здравето, което определя и нейния обхват. Предложените
„болнични кухненски офиси и трапезарии“ не са включени в
обхвата на обектите, за които се прилагат здравните изисквания
за предварителни и периодични медицински прегледи и
изследвания.

