Проект

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
(обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се изменя:
„(2) Децата се изписват от детските ясли в годината, в която навършват
тригодишна възраст, целогодишно, ако на детето е осигурено място в детска
градина”.
§ 2. В чл. 7 думите „Районния център по здравеопазване (РЦЗ), Регионалната
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)” се заменят с
„регионалните здравни инспекции ”.
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 6 се изменя:
„6. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните
имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в
Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)”;
2. В ал. 2 думите „с протокол от РИОКОЗ” се заменят с „по реда на Наредба №
15 от 2005 г. за имунизациите в Република България”.
§ 4. В чл. 27, ал. 2 думите „Наредбата за съществените изисквания и оценяване
на съответствието на играчките, приета с ПМС № 177 от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001
г.)” се заменят с „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на играчките, приета с ПМС № 300 от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.)”.
§ 5. В чл. 30, ал. 2 думите „(ДВ, бр. 40 от 2006 г.)” се заличават.
§ 6. В чл. 31, ал. 2 се изменя:
„(2) Дезинфекцията се извършва с биоциди, за които е издадено разрешение за
пускане на пазара на биоциди от министъра на здравеопазването.”
§ 7. В чл. 37, ал. 6 се изменя:
„(6) Транспортирането на суровините и готовата храна до раздавателните
пунктове се извършва с транспортни средства, които отговарят на изискванията на
Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.)”.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародване в Държавен вестник.
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