МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
(обн., ДВ, бр. 62 от 2005 г., изм. бр. 52 от 2011 г. и бр. 56 от 2014 г.)

1.

Причини, които налагат приемането на акта:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда
за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести е изготвен поради необходимост
от привеждането ѝ в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/945 на Комисията от
22 юни 2018 година относно заразните болести и свързаните с тях специфични здравни
проблеми, които да бъдат включени в обхвата на епидемиологичния надзор, както и
съответните определения на случаи (OB, L 170, 06.07.2018 г.). Списъкът на заразните
болести, които подлежат на задължително съобщаване в рамките на Европейския съюз
(ЕС), е допълнен с болестите Денга, Лаймска невроборелиоза, болест, предизвикана от
вируса на Зика и болест, предизвикана от вируса на Чикунгуня. Ревизирани са дефинициите
на няколко други заразни болести и здравни проблеми като антимикробната резистентност
към антимикробни агенти и вътреболничните инфекции. Списъкът на болестите и списъкът
с дефинициите на случаи са съгласувани с номенклатурата на Световната здравна
организация (СЗО) съгласно Международната статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето, десета ревизия (МКБ-10).
Решението на Европейската комисия се основава на препоръките на Европейския
център за профилактика и контрол на заболяванията, вследствие събраната нова научна
информация за практиките за диагностициране и лабораторните критерии при отделните
нозологични единици.
Допълнително в списъка на заразните болести е включен остър вирусен хепатит
тип Е, който към момента не е препоръчан от Европейския център за профилактика и
контрол на заболяванията за задължително съобщаване. Поради нарастващия брой
автохтонни случаи на територията на Европа в повече от 20 държави-членки на ЕС острият
хепатит Е е включен в националните системи за надзор. Включването му в Наредба № 21
от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести ще допринесе за
подобряване на надзора на заболяването на национално ниво и допълване на базите данни
за вирусните хепатити в страната, ЕС и СЗО.

2. Цели, които се поставят:
Основната цел на предложения проект е осигуряване на висока защита на
общественото здраве чрез подобряване на надзора на заразните болести.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложеният проект на акт, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Прилагането на нормативния
акт не изисква и допълнителни финансови и/или други средства, които да бъдат направени
от лечебните заведения и от здравните кабинети в училищата, детските заведения,
специализираните институции за предоставяне на социални услуги, които имат задължение
да регистрират и съобщават заразните болести.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакваният резултат от приемането на проекта на Наредба е свързан с осигуряване
на съпоставимост на събираните данни за заразните болести и свързаните с тях специфични
здравни проблеми в България с тези от другите държави-членки на ЕС.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на Наредба се въвеждат изискванията на Решение за изпълнение (ЕС)
2018/945 на Комисията от 22 юни 2018 година относно заразните болести и свързаните с
тях специфични здравни проблеми, които да бъдат включени в обхвата на
епидемиологичния надзор, както и съответните определения на случаи (OB, L 170,
06.07.2018 г.).
6. Срок за обществените консултации
Предлагаме срокът за предложения и становища по проекта на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на
заразните болести, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, да бъде 14
дни.
Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е мотивирано
с оглед необходимостта и задължението за докладване на данни за заразните болести и
свързаните с тях специфични здравни проблеми към Европейския център за контрол и
превенция на заболяванията, Стокхолм, които считано от 2019 г. следва да бъдат в
съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС. По този начин предоставените данни за страната

ще бъдат съпоставими с тези от другите държави-членки, както и за да се осигури
съответствие с критериите, предвидени в приложението към Решение № 1082/2013/ЕС.
Срокът е посочена в писмо от Европейския център за контрол и превенция на заболяванията
до националната контактна точка по надзора.
В допълнение, необходимостта от по-кратък срок за обществено обсъждане е и във
връзка със съответните изменения и допълнения на медико-статистическата документация,
която се събира и съобщава в РЗИ и НЦОЗА, на база Наредба № 21 за реда за регистрация,
съобщаване и отчет на заразните болести, и които следва да се направят след обнародването
на Наредбата в Държавен вестник.
Въвеждането и изпълнението на текстовете на Наредбата ще позволи навременна и
адекватна реакция в контекста на възникнало събитие с епидемичен потенциал, с
произтичащо негативно въздействие върху личното и общественото здраве.
Решение № 1082/2013/ЕС влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз (OB, L 170, 06.07.2018 г.).

