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Справка 

за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа 

   

 

№ 

Организация/ 

потребител 

/вкл. начина на 

получаване на 

предложението/ 

Предложение 
Приема се/  

Не се приема 
Мотиви 

1. Предложение на 

Асоциация на 

индустриалния 

капитал в 

България, 

получено на 

заседание на 

Националния 

съвет по условия 

на труд, 

проведено на 

07.01.2020 г. 

В проекта на наредба в чл. 22, ал. 3 думата 

„приложението“ се заменя с „приложение № 2“. 

Предлага се: 

Замененият текст да бъде „приложение № 2 към 

настоящата наредба“, т.к. Наредба № 3 за 

задължителните предварителни и периодични 

медицински прегледи на работниците, която се 

цитира в същата алинея, също съдържа приложение 

№ 2, което се отнася за периодичността на 

медецинското наблюдение. 

Съществуващото приложение към Наредба № 

19 от 2003 г. „Практически препоръки за медицинско 

наблюдение на работещите“ да са обозначи с 

„приложение № 2“. 

Приема се по 

принцип. 

Направено е уточнение в разпоредбата на чл. 22, ал. 3.  

2.  Предложение на 

Националния 

статистически 

институт, 

получено на 

заседание на 

Националния 

съвет по условия 

1. Чл. 24, ал. 3, т. 1 да стане: 

т. 1 индивидулното здравно досие и описание на 

условията на труд, се предоставят на 

общопрактикуващия лекар на лицето. 

Мотиви:  

- Съгласно чл. 22, ал. 4 (новосъздадена) - 

Работещите след прекратяване на работа с 

експозиция подлежат на наблюдение от 

Приема се 

частично. 

 

 

 

 

 

 

С цел отстраняването на съществяващото 

противоречие, в проекта на наредба се предлага 

изменение на чл. 24, ал. 3, т. 1 като при прекратяване 

дейността на предприятието на работещия се 

предоставя копие на индивидуалното здравно досие.  

Следва да се има предвид, че по време на работа 

съгласно изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от Наредба 

№ 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на 
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на труд, 

проведено на 

07.01.2020 г. 

общопрактикуващ лекар. 

- Предоставянето на здравното досие на 

работника, противоречи на чл. 17 от Наредба № 3 от 

2008 г. за условията и реда за осъществяване на 

дейността на службите по трудова медицина. 

 

 

 

2. Новото приложение № 2, т. 1 да стане:  

„Службата по трудова медицина и 

общопрактикуващия лекар трябва да са запознати с 

условията на труд, включително степента на 

експозиция на всеки работещ“. 

Мотиви: 

- Съгласно чл. 22, ал. 4 (новосъздадена) - 

Работещите след прекратяване на работа с 

експозиция подлежат на наблюдение от 

общопрактикуващ лекар. 

- Директива 2004/37/ЕО – приложение № 2, т. 

1: лекарят и/или органът отговарящ за медицинското 

наблюдение на работещите, експонирани на 

канцерогение или мутагени, трябва да познава добре 

условията или обстоятелствата на експозицията на 

всеки работник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

дейността на службите по трудова медицина, СТМ са 

длъжни да уведомяват избрания общопрактикуващ 

лекар за заболяване или отклонения във 

физиологичните показатели на работещия, които се 

нуждаят от диагностично уточняване или лечение 

установени по време на периодичните медицински 

прегледи, заплащани от работодателя. 

 

Приложение № 2 е към чл. 22 от Наребда № 10. 

Разпоредбата урежда задълженията на работодаля 

да осигуряват медицинско наблюдение на работещите, 

за които е налице риск за здравето и безопасността, 

установен при оценката на риска, а не прегледите 

извършвани от общопрактикуващия лекар по реда на на 

наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето. 

Лекарите, извършващи периодичните медицинските 

прегледи и изследвания, чието заплащане е задължение 

на работодателите, следва да са запознати с условията 

на труд, включително със степента на експозиция на 

всеки работещ. 

Посоченото е нормативно определено съгласно 

разпоредбите на чл. 11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 

2008 г. за условията и реда за осъществяване на 

дейността на службите по трудова медицина, според 

които СТМ извършват наблюдение и анализ на 

здравното състояние на работещите, което обхваща и 

предоставяне на информация на медицинските 

специалисти, извършващи периодичните медицински 

прегледи, по отношение на идентифицираните 

опасности и установения риск за здравето и 

безопасността на работещите. 

Предложението за изменение на чл. 22, ал. 4 от 

Наредба № 10, касае медицинското наблюдение на 

лицата, експонирани на канцерогени и мутагени, след 
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приключване на експозицията. 

 

 

 

 

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА 

Главен секретар на Министерството на здравеопазването 

 

 

 


