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Мотиви 

 

към проекта на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне 

заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 

учениците (обн. ДВ, бр. 86 от 2016 г.) 

 

Причини, които налагат приемането на проекта на Наредба за изменение на 

Наредба № 4 

Съгласно чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра 

на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да 

заема длъжност на педагогически специалист. На това основание е издадена Наредба № 

4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, като преди обнародването на наредбата 

(близо 4 месеца) не бяха изразени никакви становища и мнения от заинтересованите 

страни. До момента наредбата регламентира ред за установяване на включените в нея 

заболявания и когато те възникнат след назначаването на дадено лице на длъжност на 

педагогически специалист – съгласно чл. 5 на Наредба № 4 лицата, заемащи такава 

длъжност, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед, с цел 

установяване наличието или липсата на заболяванията, включени в наредбата, като те 

представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, 

удостоверяващ липсата на тези заболявания ежегодно в срок до 30 септември. 

Обществената реакция след обнародването в Държавен вестник на Наредба № 4 

наложи Министерството на здравеопазването да извърши повторна преценка на 

едногодишния срок на задължителния медицински преглед. Спецификата на част от 

определените в наредбата заболявания обаче са свързани с внезапно възникване на 

заболяването, което налага въвеждане на по-гъвкав подход при проследяване на лица с 

цел ранно откриване или установяване прогресиране на заболявания. 

В проекта на наредба се предвижда измененение на наименованието на Наредба 

№ 4, с което ще се имплементира основното предназначение на наредбата, а именно че 

при наличие на определените в нея заболявания и отклонения не може да се заема 

длъжност на педагогически специалист. 
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Предвидените в наредбата заболявания са тежки и е уместно да отпадне 

периодичността на задължителните медицински прегледи, които следва да се  

провеждат ежегодно до 30 септември, тъй като периодът за развиване на част от тях е 

различен и обвързването му със задължителни времеви срокове не е целесъобразно. 

В проекта на наредба се предвижда работодателят да има самостоятелност за 

оценяване на необходимостта от извършване на медицински преглед при промяна на 

различни обстоятелства и да организира задължителни медицински прегледи на лицата, 

заемащи длъжност на педагогически специалист. При извършване на преценката си 

относно необходимостта от извършване на медицински прегледи, работодателят 

преценява необходимостта и може да се съобрази с наличието на заболеваемост в 

населеното място и географския регион, в който се намира ръководеното от него 

учебно заведение. 

Цел на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 4 

Целта на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 4 е да отпадне 

задължителната периодичност на срока, в който педагогическите специалисти трябва 

да преминават на задължителен медицински преглед с цел установяване наличието или 

липсата на заболяванията, включени в Наредба № 4. Наредбата има за цел да 

оптимизира и организацията на провеждане на прегледите, като изрично се посочва 

възможността тя да се извършва от работодателя само при констатирана промяна в 

обстоятелствата, което ще улесни и самите педагогически специалисти. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Към момента в Р. България длъжност на педагогически специалист заемат около 

90 000 лица и с премахването на периодичността по отношение срока на 

задължителния медицински преглед значително ще се намали финансовата тежест за 

лицата, които ще заплащат прегледите. При организиране от страна на работодателя на 

прегледите, той би могъл да договори по-ниски цени от цените на свободен преглед, 

което ще доведе до финансово облекчение на лицата, заемащи длъжност на 

педагогически специалист. 

Очаквани резултати от прилагането на проекта на Наредба 

В резултат на приемането на проекта на наредба ще се постигне гъвкавост по 

отношение срока, в който педагогическите специалисти трябва да преминават на 

задължителен медицински преглед с цел установяване наличието или липсата на 

заболяванията, включени в Наредба № 4. От друга страна проекта на наредба ще доведе 
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до намаляване на тежестта, свързана с организацията и провеждането на прегледите, 

при реализиране на възможността за установяване на включените в Наредба № 4 

заболявания, в случай че същите възникнат след назначаването на педагогическия 

специалист. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С проекта на наредба не се транспонират изисквания на европейското 

законодателство, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с 

европейското законодателство. 


