МОТИВИ
Относно: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 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
С една от промените в Наредба № 15 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 се създава допълнителна
възможност за извършване на предварителни медицински прегледи преди постъпване
на работа, както и на периодични прегледи, освен от общопрактикуващ лекар и от
лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ,
с която се улеснява изпълнението на здравните изисквания от лицата, обект на
наредбата, вкл. здравно неосигурените и тези без избран личен лекар.
В структурата на взривовете, причинени от инфекции, предавани чрез храни и
води водеща роля заемат хранителните токсикоинфекции, причинени от стафилококи.
Основен източник на стафилококови инфекции са безсимптомни носители сред
персонала, най-често в детски заведения и обекти, произвеждащи и търгуващи с храни.
Липсата на предварително лабораторно изследване за стафилококово носителство при
постъпване на работа възпрепятства провеждането на ефективен надзор и контрол
върху заболяването и предотвратяването на епидемични ситуации, основно в
организирани детски колективи или места за хранене. С въвеждането на изискването за
провеждане

на

предварително

бактериологично

изследване

за

стафилококово

носителство преди постъпване на работа за лицата, работещи в детските заведения, в
специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца и в
обектите, които произвеждат и/или търгуват с храни се цели да се намали броя на
източниците за възникване на стафилококови инфекции, което ще доведе до
намаляване на броя на заразените лица и на регистрираните взривове.
Друга промяна в наредбата са разписаните изисквания за задължително вписване
на резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания в
личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги
извършили, с дата, лабораторен номер и печат на съответната лаборатория, дата на
поставяне и отчитане на проведена проба Манту и печат на медицинския специалист,
извършил изследването, която е продиктувана от зачестили случаи на разпространение
на фалшиви здравни книжки. Не провеждането на определения минимум от

медицински прегледи и изследвания крие риск, както за личното, така и за
общественото здраве от несвоевременно диагностицирани и лекувани случаи на
заболявания с инфекциозен характер.
В проекта на наредба е прецизирана валидността на периодичните медицински
прегледи и изследвания. Намален е и обемът на периодичните медицински
изследвания, като те ще извършват само при възникнала епидемична обстановка по
преценка на РЗИ. Въведено е изискването за задължителна консултация с
инфекционист и провеждане на микробиологични изследвания при съмнение за заразно
заболяване, с което отново се цели намаляването на случаите на инфекциозни болести,
предавани от персонал и предпазване здравето на възприемчиви групи от населението.
Предприети са мерки за намаляване ограниченията за гражданите и бизнеса чрез
отпадане на изискването за представен документ за самоличност и удостоверение за
настоящ адрес на лицето при заверяване и регистриране на новоиздадена здравна
книжка и въвеждане на вариантите това да се извършва в Регионалната здравна
инспекция (РЗИ) по месторабота или по постоянен адрес на лицето чрез подаване на
унифицирана форма на заявление. Създадена е опция за заявяване на услугата и
получаване на заверената книжка чрез лицензиран пощенски оператор.
Прилагането на наредбата е свързано с отпечатването и разпространението на
нови здравни книжки, поради което новите изисквания за проведени предварителни
медицински прегледи и изследвания и новите образци на здравни книжки влизат в сила
един месец след публикуването на наредбата в държавен вестник.
С въвеждането на измененията и допълненията в Наредба № 15 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 премахването на
задължителните ежегодни периодични изследвания се цели да се премахне излишната
административна тежест за гражданите чрез увеличаване на възможностите за
регистрация на здравните книжки и подаване на заявление в РЗИ.
С премахването на ежегодните периодични медицински изследвания ще се
постигне намаляване на финансовите задължения на лицата, работещи в цитираните в
наредбата обекти, въпреки въведеното бактериологично изследване на стафилококово
носителство, което е еднократно. Извършването на изследвания само при епидемична
обстановка по преценка на РЗИ ще спомогне за навременната регистрация на откритите
безсимптомни носители и болни, провеждането на ранни противоепидемични мерки и
намаляване рисковете за обществото от разпространение на възникналата епидемична
ситуация.

Задължителните изисквания за проведено медицинско изследване и преглед ще
доведат до намаляване на злоупотребите с изготвянето на здравни книжки и ще
повишат броя на лицата изпълнили здравните изисквания за работа в обектите, цел на
наредбата.
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

