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Коментар 1,  

22 август 2019 г. 

OSNV - Varna 

Въпрос, касаещ чл. 22 а, т. 14 и 15: 

В „Чл. 22а., т. 14 и 15 се предвижда Дирекция 

„Психично здраве и превенция на зависимостите“ 

да дава съгласия за осъществяване на програми за 

психосоциална рехабилитация и за намаляване на 

вредите от употребата на наркотични вещества, 

които се осъществяват на територията на страната. 

Липсва ангажимент по даване на съгласие за 

изпълнение на програми за превенция на 

употребата на наркотични вещества. 

Това технически пропуск  ли е? И ако не – това 

означава ли, че ще се отмени действието на Наредба 

№6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за 

осъществяване на програми за превенция на 

употребата на наркотични вещества, изд. от 

Министерство на здравеопазването и Министерство 

на образованието и науката. 

 

Приема се. Проектът е допълнен с правомощието на НЦОЗА да 

дава съгласие за осъществяване на програми за 

превенция на употребата на наркотични вещества. 

Коментар 2,  

22 август 2019 г. 

Aziti 

Ако предположим, че задължителното посещение 

на детска градина и училище е вид работа за децата 

и подрастващите и имаме предвид часовете, които 

те прекарват в детската градина или училище, не е 

ли нужно да се създаде специализиран отдел със 

специалисти, които съблюдава за здравето на 

децата на "работното" им място днес. Информиране 

на родителите за фактори, които могат да влияят на 

здравето на децата и могат да предизвикват алергии. 

Примерни факторите, които оказват влияние върху 

здравето на децата 

Не се приема. В чл. 24 от Закона за здравето ясно са регламентирани 

дейностите, които осъществяват националните 

центрове по проблемите на общественото здраве, 

какъвто е Националният център по обществено здраве и 

анализи. В осъществяваните от тях функции не се 

включва контролна дейност, а най-общо научна и 

приложна дейност. 

С цел защита на здравето на гражданите на територията 

на Република България се извършва държавен здравен 

контрол чрез осъществяване на дейностите по чл. 15 от 

Закона за здравето. Държавния здравен контрол на 



- изплозваните строителни материали при 

строителни и ремонтни дейности 

- използвани препарати за почистване в санитарни и 

несанитарни помещения 

- поддръжка на хигиената  

- използването на тартан на детските площадки за 

игра навън 

- боя в детските играчки, в 

- тапецирани столове за сядане, поддръжка и 

хигиена 

- поддръжка на климатици 

- качество на питейната вода 

- предоставяне за ползване на тоалента хартия с/без 

хлор, ароматизатори, оцветители, ... 

- предоставяне за ползване на сапун с парабени, 

парфюм, ... 

 

територията на съответната административна област се 

извършва от регионални здравни инспекции.  

За всички цитирани примерни фактори влияещи върху 

здравето на децата в детските градини и училищата има 

регламентирани изисквания на европейско и 

национално ниво и същите са обект на контрол от 

органите на държавния здравен контрол. 

Например, изискванията към детските играчки са 

регламентирани в Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на играчките, 

въведени са и изисквания за съдържащите се в тях 

пластифицирани материали чрез разпоредбите на 

Регламента REACH. Определени са и съответните 

контролни органи. Също така, изискванията към 

строителните материали са регламентирани в Наредба 

за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, с която са 

транспонирани изискванията на Директива 89/106 на 

Съвета на Европейската общност и Регламент (ЕС) № 

305/2011. Определени са и съответните контролни 

органи. 
 

 

 

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА 

Главен секретар на  

Министерството на здравеопазването 
 


