СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Портал за
обществени
консултации

Предложение

Приема / не
приема
предложението

Мотиви

Становище
от Иван
Светославов
Кънчев,
получено по
електроннат
а поща на
Портала за
обществени
консултации
на МС на
24.01.2018 г.

С
проекта
на
Наредба
за
военномедицинската
експертиза
се
въвеждат неоправдано високи изисквания
за цветно зрение при кандидатите за военна
служба. Посочват се примери: за
кандидатите за служба в Морската пехота
на САЩ няма изискване за цветоусещане
за повечето бойни специалности. В
Непалската военна академия нарушеното
цветоусещане
не
е
проблем
при
кандидатстване.
В
Дания,
Швеция,
Норвегия, Финландия и Великобритания
може да се кандидатства и със силен
далтонизъм за приемане на военна служба.

Частично се
приема.

Приема се предложението за включване изискването за липса на
нощна слепота за годност за военна служба и това е отразено в
Приложение № 1.
Изразеното мнение, че проектът е рестриктивен по отношение
установено нарушение в цветното зрение на кандидатите за
военна служба и за обучение във висши военни училища, не
отразява
правилно
динамиката
в
разбиранията
на
военномедицинските органи през последните години.
Медицинските стандарти от 2005 г. /Приложение №1 на
Наредба № Н-4 за определяне годност за военна служба в мирно
време/, т.е. само година след приемането ни в НАТО, определят
всички категории лица, подлежащи на освидетелстване в ЦВМК
с установено нарушение на цветното зрение, независимо от
степента на изразеност, като негодни.
Медицинските стандарти от 2011 г. /Приложение № 1 на
Наредба № Н-2 за военномедицинската експертиза за годност за
военна служба във ВС на Р. България/ и Медицинските
стандарти от 2013 г. /Приложение №1 на Наредба № Н-4 за
военномедицинска експертиза/ еволюират по отношение
експертизата на кандидатите за военна служба при установяване
на нарушение на цветното зрение.
За първи път в ЦВМК през 2011 г. започва да се провежда
изследване с апарата Optec® 900, който е най - съвременния
еквивалент на първия Farnsworth Lantern Test или FALANT
/разпознаване на ярки зелен, червен и бял цвят в различни
комбинации/. Изследването се прави, след като се установи
нарушение на цветното зрение с полихроматичната таблица на
Ишихара и аномалоскопия, които са задължителни изследвания
за установяване на цветното виждане.
При по-леките степени на далтонизма при т.нар. аномални

трихромазии /нарушение при възприемането на нюансите на
един от основните цветове/ не малка част от кандидатите могат
да покрият изискванията на FALANT, по световни данни около
25-30%. Покриването на този тест показва, че кандидатът,
въпреки, че е с установена лека форма на далтонизъм, може да
се справи в реална обстановка с разпознаването на цветовете
червено, зелено и бяло. От гореизложеното следва, че се дава
възможност на кандидати с установен далтонизъм и покрили
изискванията на FALANT да бъдат решавани като годни за
военна служба по всички специалности, с изключение на
кандидатите за летателно обучение, парашутисти, РПУВД,
работа на вода и водолази, сапьори, химици и шофьори кат. Д и
Е. Т.е., от 2011 г. се вижда ясна тенденция по-леките форми на
далтонизъм даващи възможност за покриване на FALANT да
бъдат приети на военна служба.
Натрупвайки опит и отчитайки тенденциите в новия проект, се
дава възможност и на кандидатите за обучение във висши
военни училища, подобно на кандидатите за военна служба, да
бъдат решавани като годни при покриване на FALANT, разбира
се, без кандидатите за летателно, плавателно обучение, РПУВД,
парашутисти. Още повече, в новия проект дори и кандидати за
професии, придобити в други учебни заведения и ценни за МО,
непокриващи FALANT, ще бъдат решавани като годни.
Разглеждайки експертизата в американската армия /Army
Regulation 40–501Medical Services Standards of Medical Fitness
2017/ решението при установен далтонизъм на кандатстващи за
военни училища и военни академии е категорично негоден. При
кандидати за войници за сухопътни войски при установен
далтонизъм разпознаване на ярък червен и зелен цвят дава
възможност за годност само за определени длъжности. Не е
уточнено с какъв метод се установява това, като би могло да е и
FALANT. Т.е., задължителният FALANT след установен
далтонизъм и покриването му /разпознаване на ярки зелен,
червен и бял цвят в различни комбинации/ дават възможност на
кандидата да бъде годен.
Въпреки че няма приет и ратифициран стандартизационен
документ за уеднаквяване на медицинските критерии между Р.

България и NATO, новият проект на Наредбата за
военномедицинска експертиза дава немалки възможности на
кандидати за военна служба и кандидати за военни училища,
като курсанти при установяване на по-лека форма на
далтонизъм и преминат FALANT.
Относно препоръките за по-голям толеранс към непокрилите
FALANT и по-тежки форми на далтонизъм /пълна загуба на
усещане за един основен или всички цветове/ не може да се
съгласим. В БА някои от мунициите /патрони, снаряди,
сигнални ракети и др./, дисплеите на автомобилна и друга
военна техника, както и обозначенията на някои медицински
средства за първа помощ, са оцветени в червено или зелено.
Неразпознаването на тези цветове е крайно опасно както за
военнослужещия, така и за околните му в бойна обстановка.

