
1 
 

ПРОЕКТ 

Закон 

за изменение и допълнение на Закона за здравето 

(обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 

18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., 

бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 

98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., 

бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 

2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18 от 2018 г.) 

§ 1. В чл. 2 се създава т. 7: 

„7. осъществяване на ефективен държавен здравен контрол“. 

§ 2. В чл. 5, ал. 2 думата „гражданите“ се заменя с „населението“. 

§ 3. В чл. 9, ал. 1 след думата „който“ се добавя „може да“. 

§ 4. Създава се чл. 10б: 

„Чл. 10б. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на 

Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към 

министъра на здравеопазването, които заемат длъжност по трудово правоотношение, 

имат право на парични средства за представително облекло за всяка календарна година 

при условия, ред и в размер, определени с наредба на министъра на здравеопазването, 

съгласувано с министъра на финансите.  

(2) Алинея 1 не се прилага за служителите на Министерството на 

здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването, които имат право на безплатно работно и/или униформено облекло.“ 

§ 5. В чл. 15, ал. 1, т. 7 думата „тютюнопушене“ се заменя с „пушене на тютюневи 

изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“.  

§ 6. Създава се нов чл. 16: 

„Чл. 16. (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка или при 

служебна необходимост държавен здравен инспектор може да бъде командирован да 

изпълнява временно дейности по държавен здравен контрол на територията на друга 

област. Командироването се извършва при условията на чл. 86а от Закона за държавния 

служител след съгласуване с министъра на здравеопазването за срок не повече от два 

месеца през една календарна година.  

(2) В случаите по ал. 1 за времето на командироването държавният здравен 

инспектор получава възнаграждението си, както и пътни, дневни и квартирни пари при 

условия и в размери, определени с наредбата по чл. 86, ал. 3 от Закона за държавния 

служител. 

(3) Министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди 

извършването на проверки на територията на една област от държавни здравни 

инспектори от друга област и/или от държавни здравни инспектори в НЦРРЗ. В тези 

случаи държавните здравни инспектори имат правата по чл. 19, ал. 2 на територията на 

областта, посочена в заповедта. 

(4) В случаите по ал. 3 актовете за установяване на административни нарушения 

се съставят от държавните здравни инспектори, участвали в извършването на проверката, 
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а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна 

инспекция, на чиято територия се извършва проверката.“ 

§ 7. В чл. 19, ал. 2, т. 12 думата „хигиенни“ се заменя със „здравни“. 

§ 8. В чл. 19а, ал. 1 думите „определени със заповед на министъра на 

здравеопазването“ се заменят с „на регионални здравни инспекции с възложени 

междуобластни функции, определени в правилника по чл. 10, ал. 3“. 

§ 9. В чл. 23, ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „здраве“ се добавя „подпомагат 

министъра на здравеопазването при разработването и изпълнението на политиките в 

областта на общественото здраве и“. 

§ 10. Създава се чл. 23а: 

„Чл. 23а. (1) Министърът на здравеопазването определя със заповед национални 

референтни лаборатории в структурата на националните центрове по проблемите на 

общественото здраве, в областите на дейност на съответния център, определени с 

правилника по чл. 23, ал. 2. 

(2) Националните референтни лаборатории по ал. 1: 

1. са акредитирани в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025, като 

обхватът на акредитация на изпитвателните лаборатории по БДС ЕN ISO/IEC 17025 се 

отнася за определени изпитвания или групи изпитвания; 

2. участват в международна система за контрол на качеството; 

3. провеждат национален външен лабораторен контрол; 

4. разработват, поддържат, валидират и/или верифицират методи за лабораторни 

анализи, които внедряват и в лабораториите на регионалните здравни инспекции; 

5. прилагат утвърдени лабораторни методи за валидиране, анализ и верификация 

на резултати; 

6. извършват потвърдителна дейност на материали, изпратени от лаборатории в 

страната; 

7. организират сравнителни изпитвания между лабораториите в системата на 

здравеопазването; 

8. проучват атипични проби; 

9. сътрудничат с регионални, европейски и международни референтни 

лаборатории; 

10. участват в международни и европейски лабораторни мрежи като лаборатории 

с национално значение; 

11. провеждат методическо ръководство и обучителна дейност на лабораториите 

в системата на здравеопазването; 

12. разработват, поддържат и осигуряват достъп до референтни материали за 

провеждане на лабораторен контрол, оценяване и валидиране в съответствие с 

международните стандарти и процедури. 

§ 11. Член 26 се изменя така: 

„Чл. 26. (1) Здравни кабинети се разкриват в: 

1. детските градини и училищата; 

2. домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с 

увреждания и домовете за стари хора.  

(2) Здравните кабинети осъществяват дейности по: 

1. медицинско обслужване за оказване на спешна медицинска помощ и 

медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска 
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помощ; 

2. подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на лица с хронични 

заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно 

наблюдение на съответното хронично заболяване, определено в наредбата по чл. 30, ал. 

3; 

3. промоция на здравето и превенция на болестите; 

4. организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и 

за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания; 

5. организиране и контролиране на дейностите по противоепидемичен и хигиенен 

режим; 

6. участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на 

отдих, туризъм и спорт; 

7. организиране и провеждане на програми относно предпазване от употреба на 

наркотични вещества, за превенция срещу използването на тютюневи и свързаните с тях 

изделия и алкохолни напитки; 

8. организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и 

учениците (здравословно хранене и превенция на отклоненията в хранителното 

поведение, физическа активност, превенция на травматизъм, изграждане на сексуална 

култура); 

9. съгласуване и осъществяване на контрол върху спазването на седмичното меню 

за хранене.   

(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват от лица с придобито висше образование 

по специалност „Медицина“ и професионална квалификация „лекар“ и/или от други 

медицински специалисти с придобита образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование, съгласно 

нормативи, определени с наредбата по ал. 6. 

(4) Лекарите и медицинските специалисти по ал. 3 работят по договор, сключен с 

кмета на съответната община, на територията на която се намират детските градини, 

училищата и социалните услуги по ал. 1, т. 2, или с лицето, получило разрешение, 

съответно лиценз за откриване на частна детска градина, частно училище или частна 

социална услуга по ал. 1, т. 2. 

(5) Финансирането на дейностите на здравните кабинети в общинските и 

държавните детски градини, в общинските и държавните училища и социални услуги по 

ал. 1, т. 2 се извършва със средства от общинските бюджети като делегирана от 

държавата дейност. Финансирането на дейностите на здравните кабинети в частните 

детски градини, училища и социални услуги се извършва от собственика им. 

(6) Изискванията към устройството и дейността на здравните кабинети, както и 

документацията, която водят, се определят с наредба на министъра на здравеопазването, 

съгласувано с министъра на образованието и науката, министъра на финансите, 

министъра на труда и социалната политика и министъра на младежта и спорта. 

(7) Контролът на дейността, извършвана в здравните кабинети, се осъществява от 

съответната регионална здравна инспекция“. 

§ 12. В чл. 28, ал. 1, т. 7 думите „Националния център по здравна информация“ се 

заменят с „националните центрове по проблемите на общественото здраве“. 

§ 13. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него след думата „държавните“ се добавя „и 

общинските“. 

2. Създават се ал. 2 и 3: 
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„(2) Дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната 

профилактика сред уязвими групи от населението се подпомага от здравни медиатори. 

(3) Министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията към 

дейността на здравните медиатори“. 

§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Проучването по ал. 1 се организира по искане на органите по чл. 32, ал. 5 след 

предоставяне на данни от осъществен мониторинг, удостоверяващи трайно и над 

допустимите норми замърсяване на околната среда.“ 

1. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

§ 15. В чл. 34, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Здравните изисквания към лицата, работещи и стажуващи в обекти с 

обществено предназначение и обекти за производство и търговия с храни, се определят 

с наредба на министъра на здравеопазването.“ 

§ 16. Член 35 се изменя така: 

„Чл. 35. (1) Органите на държавния здравен контрол: 

1. участват в състава на експертните съвети по устройство на територията, като 

съгласуват при необходимост устройствени планове; 

2. участват в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя 

се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по 

искане на физически или юридически лица; 

3. дават становище по готовността на строежите за въвеждането им в 

експлоатация преди провеждането на държавна приемателна комисия по реда на Закона 

за устройство на територията; 

4. участват в процедурите и вземането на решение по екологична оценка и оценка 

на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на 

околната среда, като оценяват качеството и пълнотата на предоставената информация и 

документация по отношение на направените в тях анализ и оценка на значимостта на 

положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от 

строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение или реализацията на 

съответните планове и програми. 

(2) Главният държавен здравен инспектор или определено от него длъжностно 

лице участва в процедурите по ал. 1, в случаите когато документацията се разглежда от 

съветите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 3, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията или от други съвети или комисии на национално 

ниво.“ 

§ 17. Член 37 се изменя така: 

„Чл. 37. Органите на държавния здравен контрол дават заключение за безопасност 

и/или съответствие със законовите разпоредби за продукти и стоки, имащи значение за 

здравето на човека, в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за 

акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за 

отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OB L 218, 13.08.2008 г.).“ 

§ 18. Член 37а се отменя. 

§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения: 
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1. Създава се нова ал. 5:  

„(5) При установяване на пушене на тютюневи изделия или изделия за водна лула, 

несъдържащи тютюн, в обект – заведение за хранене и развлечения, за който е наложено 

наказание с влязло в сила наказателно постановление за нарушение по чл. 218, ал. 2 или 

3, директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед за спиране 

експлоатацията на обекта за срок от един месец. За периода, в който обектът е спрян от 

експлоатация, на видно място се поставя надпис, че обектът е спрян от експлоатация 

поради нарушаване на забраната за пушене, и се посочва срокът, за който е спрян.“ 

2. Създава се ал. 6: 

„(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“ 

3. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думата „мерки“ се поставя запетая и 

се добавя „както и след изтичането на срока по ал. 5“. 

§ 20. В чл. 49, ал. 2, т. 1, след думите „Регламент (ЕО) № 1223/2009“ се добавя „на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните 

продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1223/2009“. 

§ 21. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думата „тютюнопушенето“ се заменя с „пушенето на тютюневи изделия 

и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“. 

2. В ал. 2 думата „тютюнопушенето“ се заменя с „пушенето на тютюневи изделия 

и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“. 

3. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „отговаряща на изискванията на 

наредбата по чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията“. 

4. Алинея 6 се отменя.  

§ 22. В чл. 56а се правят следните изменения: 

1. В текста преди т. 1 думата „тютюнопушенето“ се заменя с „пушенето на 

тютюневи изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“. 

2. В т. 1 думите „прилежащите терени и тротоари“ се заменят с „територията“. 

§ 23. В чл. 65а, ал. 3 се създава т. 6: 

„6. документ за платена държавна такса“. 

§ 24. В чл. 73 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2 се създава т. 5: 

„5. информация за службата по трудова медицина, с която лицето има сключен 

договор (наименование и ЕИК)“. 

2. Създава се ал.7: 

„(7) Заявлението и документите към него по ал. 2 могат да се подават и по 

електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.“ 

§ 25. В чл. 74 се създава ал. 6: 

„(6) След издаване на разрешението по ал. 4, директорът на регионалната здравна 

инспекция изпраща копие от него, заедно с документите по чл. 73, ал. 2 на директора на 

съответната дирекция „Инспекция по труда“ и на службата по трудова медицина по чл. 

73, ал. 2, т. 5.“ 

§ 26. Член 75 се изменя така: 
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„Чл. 75. (1) Курортни ресурси са минералните води, лечебните пелоиди 

(лечебната кал), крайбрежната плажна ивица и морската вода и местностите с 

благоприятни за профилактика, лечение и рехабилитация биоклиматични условия. 

(2) Лечебни пелоиди (лечебна кал) са лиманно-лагунните тини, изворните тини, 

езерна утаечна кал, торфът и бентонитовите глини. 

(3) За ползването на минерални води за питейни, хигиенни, лечебни, 

профилактични, рехабилитационни и спортно-рекреационни цели министърът на 

здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице издава балнеологична 

оценка при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 77, т. 1. Балнеологичната 

оценка удостоверява състава и свойствата на минералната вода от конкретно водовземно 

съоръжение на находище на минерална вода, целите и начина на нейното приложение. 

(4) Балнеологичната оценка по ал. 3 се издава по предложение на министъра на 

околната среда и водите след получаване на заявление от директора на съответната 

басейнова дирекция или кмета на общината, на територията на която се намира 

водовземното съоръжение. Към предложението се прилага изготвено от Министерството 

на околната среда и водите резюме за конкретните хидрогеоложки условия и 

експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение и находището на 

минералната вода. 

(5) Балнеологичната оценка по ал. 3 се изготвя въз основа на анализи и 

заключения от проведени проучвания за: 

1. хидрогеоложките условия и експлоатационните характеристики на находището 

на минералната вода и конкретното водовземно съоръжение; 

2. физичните, физико-химичните, химичните, радиологичните и 

микробиологичните характеристики на минералната вода; 

3. фармакологичното, физиологичното и клиничното въздействие на минералната 

вода. 

(6) Балнеологичната оценка е валидна за срок от десет години, считано от датата 

на издаването ѝ. 

(7) Подновяването на балнеологичните оценки след изтичане на срока им се 

извършва по реда на ал. 4 – 6, като предложението за подновяване се подава не по-късно 

от 6 месеца преди изтичане на срока по ал. 6. 

(8) Издадените балнеологични оценки се публикуват на интернет страницата 

Министерство на здравеопазването.“ 

§ 27. Член 76 се изменя така: 

„Чл. 76. (1) Урбанизираните територии (населени места или части от тях и 

селищни образувания) с обявени курортни ресурси и възможности за изграждане и 

експлоатация на обекти и съоръжения за профилактика, лечение, рехабилитация, отдих 

и туризъм на населението се обявяват за курорт. 

(2) Обявяване на курортите се извършва по предложение на министъра на 

здравеопазването с решение на Министерския съвет, което се обнародва в „Държавен 

вестник“. 

§ 29. В чл. 77 се правят следните изменения: 

1. В текста преди т. 1 думата „съвместно“ се заменя със „съгласувано“. 

2. Точка 1 се изменя така: 

„1. обявяването, използването и опазването на курортните ресурси, курортните 

зони и територии и курортите и за класификацията на курортите“. 

2. Точки 2 и 4 се отменят. 

§ 29. В чл. 78, ал. 1 след думата „ползват“ се добавя „приоритетно“. 
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§ 30. В чл. 83, ал. 7 думите „чужденци, които пребивават продължително или 

краткосрочно в Република България и“ се заменят с „граждани на държави-членки на 

Европейския съюз“. 

§ 31. В чл. 86, ал. 1, т. 13 се изменя така: 

„13. пълно, вярно и своевременно попълване на здравната документация, свързана 

със здравословното му състояние, както и на достъп до нея.“ 

§ 32. В чл. 98 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 след думата „съпруг“ се добавя „или лице, с което починалият е бил във 

фактическо съпружеско съжителство“. 

2. В ал. 3 думите „близките на починалия“ се заменят с „лицата по ал. 1“. 

3. В ал. 4 думите „близките на починалия“ се заменят с „лицата по ал. 1“. 

§ 33. В чл. 116б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 10 думите „чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7“ се заменят с „чл. 10, т. 3, 3а, 3б, 4, 4а, 6 и 

7“. 

2. Създава се нова т. 15: 

„15. при нарушение на изисквания, на които трябва да отговарят устройството, 

дейността, вътрешният ред и/или управлението на лечебното заведение, дава 

задължителни предписания и определя срок за отстраняването им. Задължителни 

предписания не могат да се дават в случаите, когато нарушенията са свързани с 

лечението на пациент;“ 

3. Досегашната т. 15 става т. 16. 

§ 34. В чл. 116в, ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя „и процедурата по даване на 

задължителни предписания по чл. 116б, ал. 1, т. 15“. 

§ 35. Член 120 се отменя. 

§ 36. В чл. 122, ал. 1, т. 6 думата „тютюнопушене“ се заменя с „пушене на 

тютюневи и свързани с тях изделия“.  

§ 37. Член 128 се отменя. 

§ 38. Член 147а се изменя така: 

„Чл. 147а. (1) Националният център по обществено здраве и анализи създава и 

поддържа Национален регистър на пациентите с психични заболявания в Република 

България, преминали на лечение през лечебни заведения за стационарна психиатрична 

помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на лечебни 

заведения за болнична помощ и/или в лечебни заведения за специализирана 

психиатрична извънболнична помощ. 

(2) Националният регистър на пациентите с психични заболявания се създава и 

поддържа като електронна база данни с цел системно събиране, съхранение, анализ и 

интерпретация на данни за пациентите с психични заболявания в Република България и 

има служебен характер. 

(3) Редът и условията на водене и ползване на данни от Националния регистър на 

пациентите с психични заболявания и за служебен обмен на информация се определят с 

наредба на министъра на здравеопазването. 

(4) С наредбата по ал. 3 се определят и условията, при които лица с психични 

заболявания, преминали на лечение през лечебните заведения по ал. 1, подлежат на 
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вписване в Националния регистър на пациентите с психични заболявания, както и 

условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица.“ 

§ 39. Член 152 се отменя. 

§ 40. В чл. 166, ал. 1, т. 7 думите „диетика и“ се заличават. 

§ 41. В чл. 167, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. В т. 2 думата „специалист“ се заменя с „професионален бакалавър“. 

2. Точка 3 се отменя. 

§ 42. В чл. 188 думите „кинезитерапия“, „биология“, „биохимия“, 

„микробиология“ и „молекулярна биология“ се заменят с „и кинезитерапия“. 

§ 43. В чл. 201, ал. 3 се отменя. 

§ 44. В чл. 205, ал. 3 думите „при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 

206“ се заличават. 

§ 45. Член 206 се отменя. 

§ 46. Член 207 се отменя. 

§ 47. Член 208 се отменя.  

§ 48. В чл. 213б, ал. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.  

§ 49. В чл. 218, ал. 2 и 3 се изменят така: 

„(2) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение на чл. 

54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв. – ако е физическо лице, с имуществена 

санкция от 1 000 до 1 500 лв. – ако е едноличен търговец или с имуществена санкция от 

3 000 до 5 000 лв. – ако е юридическо лице. 

(3) При повторно нарушение по ал. 2 размерът на глобата е от 500 до 1 000 лв. – 

за физическо лице, а размерът на имуществената санкция е от 1 500 до 3 000 лв. – за 

едноличен търговец и от 5 000 до 10 000 лв. – за юридическо лице.“ 

§ 50. Създава се чл. 220а: 

„Чл. 220а. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 116б, ал. 1, т. 

15, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при 

повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен 

търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно 

нарушение – от 10000 до 15000 лв.“ 

§ 51. Член 221 се изменя така: 

„Чл. 221. (1) Който наруши правата на пациент, регламентирани с този закон и с 

нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при 

повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.“ 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение, се налага 

имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 

до 6000 лв.“ 
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§ 52. В чл. 231, ал. 2 думите „ал. 1 – 6“ се заменят с „ал. 4 – 6“. 

§ 53. Създава се нов чл. 232: 

„Чл. 232. (1) Нарушенията по чл. 218, ал. 1 – 3 се установяват с актове, съставени 

от държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на 

регионалната здравна инспекция, от контролните органи на инспекцията по труда, от 

контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, от полицейските 

органи на Министерството на вътрешните работи и от длъжностни лица, определени от 

кметовете на общините. 

(2) Наказателните постановления се издават съответно от директора на 

регионалната здравна инспекция, от изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция 

„Главна инспекция по труда“, от директора на областната дирекция по безопасност на 

храните, от министъра на вътрешните работи, от кметовете на общините или от 

оправомощени от тях длъжностни лица. 

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по 

труда“, директорът на областната дирекция по безопасност на храните, министърът на 

вътрешните работи, кметовете на общините или оправомощените от тях длъжностни 

лица, предоставят информация на съответната регионална здравна инспекция за 

издадените от тях и влезли в сила наказателни постановления за налагане на 

имуществена санкция по чл. 218, ал. 2 или 3.“ 

§ 54. В чл. 233а след думите „чл. 220“ се добавя „чл. 220а“. 

§ 55. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

1. В § 1: 

а) в т. 9: 

аа) в буква „а“ думите „водоизточници и минерални водоизточници“ се заменят 

с „водовземни съоръжения за минерални води и води за питейно-битови цели“; 

бб) буква „б“ се изменя така:  

„б) басейни, предназначени за обществено ползване – плувни, за спорт и 

рекреация, за лечебни и профилактични цели; плажове и места за къпане“; 

вв) в буква „д“ думите „игрални зали“ се заличават; 

гг) в буква „е“ думата „бръснарски“ се заменя със „салони и центрове за красота, 

бръснарски“; 

дд) буква „л“ се изменя така: 

„л) дневни центрове за деца и/или младежи с увреждания, дневни центрове за деца 

и/или младежи с тежки множествени увреждания, домове за деца, лишени от родителска 

грижа, домове за пълнолетни лица с увреждания и домове за стари хора“; 

ее) в буква „м“ думите „транспортни средства за обществен превоз – влакове, 

самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове“ се заличават; 

жж) в буква „о“ думите „и заведения за социални услуги за деца и ученици“ се 

заличават, а думите „и центрове за работа с деца“ се заменят с „центрове за работа с деца 

и занимални“; 

б) в т. 10: 

аа) буква „г“ се изменя така:  

„г) химични вещества и смеси, в т.ч. и биоциди и изделия, съдържащи вещества, 

попадащи в обхвата на приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска 

агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на 
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Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 

2000/21/ЕО на Комисията (обн., специално българско издание: глава 13, том 60)“; 

бб) буква „е“ се отменя; 

в) в т. 11: 

аа) в буква „з“ думите „организирано хранене на групи от населението“ се заменят 

с „хранене на населението“; 

бб) буква „к“ се изменя така: 

„к) дейността на лечебните и здравни заведения, свързана с третиране на 

генерираните от тях опасни отпадъци“; 

вв) в буква „л“ думите „групи от населението“ се заменят с „организирани групи 

от деца и ученици“; 

гг) в буква „о“ думата „тютюнопушене“ се заменя с „пушене на тютюневи 

изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“; 

г) в т. 12: 

аа) в буква „а“ думата „нужди“ се заменя с „цели“; 

бб) в буква „в“ след думата „лечебни“ се поставя запетая и се добавя 

„рекреационни“; 

д) точки 22 и 23 се отменят; 

е) точки 38, 39, 40 и 41 се изменят така: 

„38. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните 

разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 

39. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 

8 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях 

изделия. 

40. „Изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“ са изделията по смисъла на § 1, 

т. 47 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях 

изделия. 

41. „Заведения за хранене и развлечения“ са съответните туристически обекти по 

чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма.“; 

2. В § 1а: 

а) досегашният текст става ал. 1; 

б) създават се ал. 2 и 3: 

„(2) „Закрито обществено място“ по смисъла на чл. 56 е всяко пространство, 

покрито с покрив и оградено с най-малко три стени/страни, независимо от наличието на 

отваряеми прозорци или други отвори, без оглед на материала, използван за покрива, 

стените/страните и без оглед на това дали конструкцията е постоянна или временна.  

(3) „Заинтересовано лице“ по смисъла на чл. 39 и 40 е управителят на обекта, в 

който се намират продуктите и стоките със значение за здравето на човека, чиято 

реализация се спира, или от които се вземат проби за лабораторен анализ и експертиза.“ 

3. В § 1б: 

а) досегашният текст става ал. 1; 

б) създава се ал. 2: 

„(2) За целите на глава втора, раздел III се прилагат определенията по Регламент 

(ЕО) № 1223/2009.“ 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 56. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 200 г., изм. и доп., бр. 75 

и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., 

бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 
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42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 

2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 5б, ал. 3 след думата „напитки“ се поставя запетая, а думите „и тютюневи“ 

се заменят с „тютюневи и свързани с тях“. 

2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 19 и 20: 

„19. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните 

разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 

20. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 

8 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях 

изделия.“ 

§ 57. В чл. 102 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; 

изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 

2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107, 114 от 

2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., 

бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11, 26, 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., 

бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 49, 58, 59, 62, 

96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 

г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 45, 48, 54, 

61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 от 2016 г. на Конституционния съд на РБ – 

бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 30 и 40 от 

2018 г.) се създава ал. 8: 

„(8) Условията и редът за извършване на проверките по ал. 1 се определят с 

наредбата по чл. 116в, ал. 3 от Закона за здравето.“ 

§ 58. В чл. 239, ал. 6 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г., изм. и доп., бр. 19 от 2007 г., Решение № 5 на 

Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г., изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 

23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 

102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г., Решение № 1 на Конституционния 

съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г., изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 

103 от 2017 г.) думите „Българската агенция по безопасност на храните“ се заменят с 

„Регионалната здравна инспекция“.  

§ 59. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

(обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 

2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 

43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; 

изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 

68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 

и 103 от 2017 г., бр. 1 и 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:  
1. В чл. 7, ал. 1 думата „транзитът“ се заличава. 

2. В чл. 16, ал. 1 думата „транзита“ се заличава. 

3. В чл. 17, ал. 3 след думата „инспекции“ се поставя запетая и се добавя 

„Националния център по наркомании и Изпълнителна агенция „Медицински одит““. 

4. В чл. 32 думите „и транзитът“ се заличават. 

5. В чл. 32а: 

а) в ал. 1: 

аа) точка 9 се изменя така: 
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„9. копие от част „Архитектурна“ на одобрения проект или на екзекутивната 

документация, или архитектурен проект – заснемане на сградите и помещенията, в които 

ще се извършват дейности с наркотични вещества“; 

бб) в т. 12 думите „лицата по т. 2“ се заменят със „заявителя – едноличен търговец, 

или управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и  магистър-

фармацевта по чл. 34“. 

б) в ал. 12 думите „и транзит“ се заличават. 

6. В чл. 33а, ал. 1, т. 9 думите „лицата по ал. 1, т. 1“ се заменят със „заявителя – 

едноличен търговец, или управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – 

заявител, и  магистър-фармацевта по чл. 34“. 

7. В чл. 61, ал. 1 думата „транзит“ се заличава. 

8. В чл. 70 думите „пред обществеността“ се заличават. 

9. В чл. 85а, ал. 2 думите „медицински специалисти“ се заменят със „специалисти 

с опит в лечението на зависимости“. 

10. Създава се чл. 107г: 

„Чл. 107г. Който нарушава условията и реда, при които е издадено разрешението 

за дейности по чл. 73, ал. 1, се наказва с глоба от 1 000 до 3 000 лв., а при повторно 

нарушение – с глоба от 3 000 до 5 000 лв.“ 

§ 60. В срок до една година от влизането в сила на този закон комисия от 

представители на Министерството на здравеопазването чрез специализираната 

администрация, Министерството на финансите чрез Агенция „Митници“, 

Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Национална полиция“ и 

Софийската градска прокуратура унищожава съхраняваните от Министерството на 

здравеопазването наркотични вещества. 

§ 61. В срок до 01.01.2020 г. министърът на здравеопазването издава наредбата по 

чл. 147а, ал. 3. 

 


