
 

 

 

МОТИВИ 

 

 

към Наредба за условията и реда за диагностика, профилактика и контрол на сифилис, 

гонорея и хламидийна инфекция 

 

 

Проектът на Наредбата е изготвен на основание на чл. 5, ал. 1 от Закона за здравето, 

посл. доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., съгласно който Министърът на здравеопазването 

ръководи и осъществява контрол върху дейностите по опазване здравето на гражданите и 

държавен здравен контрол и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, съгласно които болните от 

заразни болести, контактните с тях лица и заразоносителите подлежат на регистрация, 

задължително съобщаване и отчет и Министърът на здравеопазването определя с наредба 

болестите по ал. 1 и реда за регистрация, съобщаване и отчет. 

  Причините за разработване на наредбата са свързани с реализация на политиката за 

повишаване на качеството в системата на здравеопазването, подобряване на здравното 

състояние на населението и намаляването на заболеваемостта и смъртността. Съобразена е с 

Глобалната стратегия за превенция и контрол на сексуално-предаваните инфекции (СПИ) 

2006-2015 г., проекта на СЗО за Глобална стратегия за превенция и контрол на сексуално- 

предаваните инфекции 2016-2021 г., препоръки на Европейския център за контрол на 

заболяванията за съобщаване на случаите на сексуално-предаваните инфекции чрез 

индивидуални данни за осъществяване на ефективен контрол над тези заболявания. 

Основната цел, която ще се постигне при въвеждането на Наредбата е да се определят 

условията и реда за изследване и съобщаване за заразеност със СПИ, да се постигне 

намаляване риска от разпространяването им, да се подобри епидемиологичния надзор над 

заболяванията, както и инфектираните лица да узнаят своя статус и да се осигури 

своевременното им лечение и грижи. 

Новата наредба детайлизира процесите и всички изисквания към извършваните 

дейности по диагностика, изследване, регистриране по индивидуални данни и съобщаване 

по електронен път на случаите на СПИ.  

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с постигане на най-

важната цел – осигуряване на ефективен надзор, превенция и контрол на сексуално – 

предаваните инфекции и за намаляване на негативните последици върху пациентите. 

 

Въвеждането на Наредбата в изпълнение не изисква допълнителни финансови 

средства.  

Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на ЕС и няма връзка с 

него. 

 


