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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО  

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ 

 

 

№ 

Организация/ 

потребител 

/вкл. начина на 

получаване на 

предложението/ 

Предложения 
Приема се/  

Не се приема 
Мотиви 

1. Д-р Мая Коцева, 

епидемиолог 

във ВТОРА 

САГБАЛ 

„ШЕЙНОВО“ 

ЕАД, 

m_koceva@abv.

bg 

(31.07.2018 г.) 

 

1. В наредбата се използват прекалено стари 

нормативни изисквания /от 1981 г., 1999 г. и др./, 

вместо ясно да се рагламентират норми за проетиране 

за строителство и архитектура, изисквания за В и К, 

осветление, отопление, вентилация, климатизация, 

шум, вибрации, условия на труд и др. Така всяка 

следваща промяна ще изисква корекция и на тази 

наредба. 

Не се приема. 

 

Възприетият подход по отношение 

регламентирането на изискванията към 

проектиране и изграждане на обществени перални, 

осветление, водоснабдяване, отопление, 

водопроводни, канализационни, вентилационни и 

климатични инсталации и т.н. е чрез препращане 

към действащите нормативни актове, 

регламентиращи съответните обществени 

отношения, а не чрез тяхното „преписване“ в 

настоящата наредба. В тази връзка последващото 

изменение в нормативните актове, към които се 

прави препращането, няма да наложи да се прави 

изменение в настоящата наредба. Препратките са 

направени към съответните действащи нормативни 

актове, като е без значение годината на 

обнародването им в Държавен вестник. Действието 

на нормативните актове продължава до момента на 

отмяната им по установения ред. 

2. При гарантиран перилен процес чрез 

термодезинфекция и химиотермодезинфекция, защо се 

делят пералните машини и помещенията за 

Не се приема. 

 

Тези процеси, както и последователността на 

технологичния процес са част от принципите на 

системата НАССР, която следва да бъде внедрена в 
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обществено пране. Мотивите за ВБИ и смесване на 

бельо от различни обекти е несъстоятелно. Не е 

показателно и приложение 1 /за МБ оценка/, предвид 

видовото разнообразие на причинителите на 

инфекциозни, паразитни, дермато- венерологични 

заболявания и други обществено значими болести.  

обществените перални. Приложението е 

разработено от лекари със специалност 

микробиология като посочените микробиологични 

показатели са показатели с „индикаторно“ 

значение. 

3.  Неясна е логиката за допускане разкриване на 

обществени перални в подземни, брой надземни етажи 

и вид сгради /жилищни, „нежилищни“/. Трябва ясно 

да се определят изискванията за изграждане на 

обществена пералня, независимо кого ще обслужва. 

При оборудване със съвременни перални и сушилни 

машини едва ли се налага изграждане на 

самостоятелни сгради. 

Не се приема. 

 

Опазването на здравето на гражданите като 

състояние на пълно физическо, психическо и 

социално благополучие е национален приоритет и 

се гарантира от държавата. 

 

4. Устройството и обзавеждането на обществена 

пералня да са съобразени със съвременната техника  за 

пране, сушене и гладене, и модули за обзавеждане. 

Изискването за двугнездна мивка за ръчно пране е 

анахронизъм. Баня за персонал в обществена пералня е 

ненужно изискване. Всички дейности следва да са 

високотехнологични и максимално автоматизирани и 

работещите в такъв обект да са в безопасни условия на 

труд, при правилно боравене с техниката. 

Не се приема. 

 

Независимо от техническите подобрения и 

иновотивни инженерни решения на съвременните 

перални машини няма предвидена техническа 

възможност за предварителна обработка на пране, 

контаминирано с определени бактериологични 

и/или виросулогични замърсители. Поддържането 

на добра лична хигиена е част както от 

превантивните мерки за опазване на прането от 

замърсяване, така и от концепцията за 

здравословни и безопасни условия на труд, които 

работодателят е задължен да осигури на своите 

работници и служители. 

5. Време е да отпаднат периодичните медицински 

прегледи и изследвания /ежегодното проследяване от 

какъвто и да е специалист не гарантира 364 дни 

клинично здраве/. Многократно сме обсъждали 

„ползата“ от здравни книжки на категории работещи 

лица. Медицинско удостоверение за постъпване на 

работа с общи и допълнителни прегледи и 

Не се приема. 

 

Този вид прегледи не отменят прегледите, които са 

задължителни за работещите, съгласно Наредба № 

3 от 1987 г. за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи на работниците. 
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изследвания трябва да е в реквиза от документи за 

всички лица. 

6. Опаковката на бельото /чисто, мръсно/ следва да е 

единствено еднократна. 

Не се приема. 

 

Възприет е международният подход, съгласно 

който и двата вида опаковки са разрешени за 

използване, като спрямо многократните опаковки 

се предвиждат мерки, посочени в чл. 32, ал. 3. 

7. „Добра производствена практика“ трябва да 

представлява модел на програма, подобен на HACCP. 

Елементарно е звученето на чл. 23. т.7. Ако трябва в 

отделно приложение да се изложат принципите на 

ефективен перилен процес /с допускани биоциди, 

детергенти, качества на водата, програми на пране и 

др./ и здравните изисквания към персонал, 

оборудване, транспорт. 

Прие ма се по 

принцип. 

Предвидено е тези въпроси подробно да бъдат 

разгледани в Ръководството за добра 

производствена практика по чл. 24. 

2. Иван Мидюров, 

Асоциация за 

промишлено 

пране  

(вх. № 15-00-66/ 

22.08.2018 г.) 

1. Чл.2: в ал.1: „Тази наредба не се прилага за 

обектите, които не са регистрирани като 

обществени перални по смисъла на член 3. Обекти, 

които не са обществени перални не могат да 

извършват дейностите, предвидени в наредбата 

Приема се. 

 

 

2. В Чл.4: Правят се следните промени: 

 Точка 1 се редактира така: 

„Перални за изпиране на пране от обекти с 

обществено предназначение, по смисъла на § 1, т.9, 

букви „в“, „г“ и „е“ от допълнителните разпоредби 

на Закона за здравето, от заведенията за хранене и 

развлечения, от студентски общежития, спортни 

бази за детски и ученически отдих и туризъм и 

други и от други търговски, производствени, 

промишлени и стопански обекти. Тези перални 

могат да предоставят услуги по изпиране на пране 

от детски заведения, от специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги за 

деца и ученици и от ученически общежития, като 

Не се приема.  

 

Една от водещите политики, залегнала в 

Националната здравна стратегия 2020 е политиката 

за опазване здравето на децата и юношите. 

Политиката обхваща мерки за интегриран подход 

за здравето на децата и юношите от 0 до 19 години. 

Тя отразява разбирането, че грижата за детското 

здраве и развитие е задължение както на 

родителите, държавата и институциите, така и на 

обществото като цяло.  

Според Конвенцията на ООН за правата на детето 

всяко дете следва „да се ползва от най-високия 

достижим стандарт на здраве и на улеснения за 

лечение на заболявания и за възстановяване на 

здравето си“. За да се осъществят тези препоръки е 
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прането от тези заведения се извършва в отделни 

машини,  които се използват само за тази цел.“ 

 Точка 3 се заличава. 

 Точки 4 и 5 стават съответно 3 и 4. 

необходимо отговорното участие на различни 

обществени сектори. Реализирането на адекватна 

промоция на детското здраве, своевременна 

превенция на болестите и на целенасочена здравна 

политика може да се осъществи с активното 

участие както на държавни и общински сектори 

като образование, икономика, финанси, социални 

грижи, спорт и др., така и на всяко едно физическо 

и юридическо лице. 

Усилията за опазване здравето на подрастващите на 

всички нива следва да са насочени към превенция и 

справяне с хроничните незаразни болести, 

недопускане разпространението на заразни 

заболявания и възникването на епидемични 

взривове.  

С цел опазване живота и здравето на 

подрастващите, но и неограничаване на 

стопанската инициатива в проекта на наредба е 

създадена правна възможност, при наличието на 

съответните условия, да се разкриват обществени 

перални от комбиниран тип. 

3. В Чл.10:  Височината в производствения сектор 

трябва да е не-помалка от 3.30 м. (а не както 

посочените 3.00 м. (Това противоречи на БДС.) 

Приема се. 

 

 

4. В Чл.21, ал.3: В текста: „В обществените перални 

по чл.4, т.2 и 3, помещението по чл.18, ал.1, т.2 се 

оборудва и с двугнездна мивка с течаща топла и 

студена вода за предварително подготвяне на 

прането при необходимост.“ -   подчертаните думи 

отпадат. 

Не се приема. 

 

Целта на пояснението е да се внесе яснота, като се 

уточни, че в тези обекти, поради спецификата на 

прането, което ще бъде обрабатвано в тях, е 

необходимо освен осигуряване на мивка за 

поддържане на личната хигиена на персонала, е 

необходимо още осигуряване и на двугнездна 

мивка за допълнителна предварителна подготовка. 

5. В Чл.28, ал.2: В текста: „В обществените перални 

по чл.3, ал.1, т.1, се използват само професионални 

Приема се. 
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перални машини, .........“ – добавя се думата 

„професионални“. 

6. В Чл.30, ал.1: Текста се допълва: „...... се оборудват 

с перални машини за професионална употреба 

бариерен тип.“ – подчертаните думи се добавят. 

Приема се. 

 

 

7. В Чл.30, ал.2: В текста: „  ...........  се извършва в 

отделна перална машина бариерен тип, маркирана за 

целта, .........  .“ Добавят се думите „бариерен тип“. 

Приема се. 

 

 

8. В „Допълнителни разпоредби“: добавя се изцяло 

нова точка 5 със следното съдържание: Т.5 „Перална 

машина за професионална употреба бариерен тип“ 

е машина, предназначена за пране на болнично 

бельо. Същата има отделни вход и изход (мръсна и 

чиста страна, съответно разположени  в мръсния 

и чистия сектор)  и е предназначена да извършва  

перилен процес  по термодезинфекционен и 

химиотермодезинфекционен метод. (Това трябва да 

е т.5, всички останали следва да се преномерират с 

един номер нагоре) 

Приема се. 

 

 

9. В Преходни и заключителни разпоредби – § 2, ал.2 

да отпадне напълно. В противен случай се узаконява 

нещо, което противоречи на всякакви санитарни 

изисквания и на елементарната логика. 

Приема се 

частично. 

Изключението по § 2, ал. 2 от преходните и 

заключителни разпоредби е запазено само по 

отношение на ведомствените перални, разкрити до 

влизане в сила на наредбата и въведени в 

експлоатация в съответствие с действащите 

изисквания за устройство на територията в 

населени места без изградена централна 

канализационна мрежа. Ведомствените перални 

обслужват единствено обекта, към който са 

разкрити, като в посоченото изключение ще 

попаднат основно перални, разкрити в детски 

градини и специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги за деца и за 

възрастни. Отпадането на изключението в цялост 
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ще наложи закриването на тези ведомствени 

перални, а това от своя страна ще затрудни, вкл. и 

финансово, предоставянето на съответните услуги в 

посочените заведения, но също така ще създаде и 

предпоставки за възникване на епидемични 

взривове. 

10. Липсва § 1. Това следва да се коригира. Не се приема. Преходните и заключителните разпоредби се 

обособяват в самостоятелно подразделение след 

допълнителните разпоредби. Номерацията на 

включените в тях параграфи следва номерацията на 

допълнителните разпоредби (чл. 33 от Указ № 883 

от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните 

актове). 

 

 

 


