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ОТНОСНО: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от
2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.
УВАЖАЕМИ Д-Р КОНСТАНТИНОВ,
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за
условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол се предлага:
І. Да бъде отменена Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна
защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 46 от 1994 г., изм.,
ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 101 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 101 от 1997 г., изм., ДВ,
бр. 20 от 1999 г.).
Въпросите, свързани с оценка на здравния риск и спазване на здравните
изисквания към устройството на урбанизирните територии са тясно свързани с
процедурите по Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни
актове, касаещи извършването на екологична оценка (ЕО) на планове и програми и
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения.
Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда в съответните доклади задължително се
съдържат раздели, разглеждащи възможния здравен риск при осъществяване на
плановете, програмите и инвестиционните предложения, за които се отнасят.
Горепосочените наредби регламентират и ролята на органите на държавния
здравен контрол (както на регионално, така и на национално ниво) в процедурите по
определяне необходимостта, съдържанието и качеството и одобряването на изготвените
ЕО и ОВОС, които чрез своите становища (писмено и/или чрез участие в екологичните
експертни съвети към МОСВ и РИОСВ) участват активно в различните етапи на ЕО и
ОВОС.
Последните изменения на горецитираните наредби (изм., ДВ, бр. 3 от 2011 г.)
засилиха ролята и тежестта на становищата, давани от органите на държавния здравен
контрол и правят невъзможно приемането на решения, позволяващи осъществяването на
устройствените планове, програми и инвестиционни предложения, при условие, че
органите на държавния здравен контрол са изказали аргументирани становища, че това
може да създаде риск за здравето на хората.
По този начин отпада необходимостта от прилагането на съгласувателните
процедури по реда на Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна
защита на селищната среда, която по същество има същата цел, както и посочените погоре наредби – недопускане на здравен риск при осъществяване на нови устройствени
планове и инвестиционни предложения. В Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната среда са посочени задължителни отстояния

(хигиенно-защитни зони) между обекти, подлежащи на здравна защита и
производствени и други дейности, отделящи вредности над допустимите здравни норми.
Самата Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда има някои недостатъци – не е известно по каква методика са
определени фиксирани размери на хигиенно-защитните зони за различни
производствени и други дейности, несъобразяване на тези зони със съвременните
технологични възможности за редуциране на отделяните вредности до безопасни за
човешкото здраве равнища.
Същата е издадена на отпаднало правно основание – чл. 20 от Закона за
народното здраве.
Във връзка с горното считаме, че Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната среда следва да бъде отменена.
С това се постига и друга цел - намаление на административната тежест върху
бизнеса, като се премахват или съвместяват по същество дублиращи се процедури във
различни ведомства.
ІІ. Извън промените, свързани с отмяната на Наредба № 7 от 1992 г. за
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, с проекта се предлагат и
следните изменения в Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол:
Ограничаване на държавния здравен контрол на храните само по отношение на
бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води в съответствие с
промените в Закона за храните (изм., ДВ, бр. 8 от 2011 г.);
Регламентиране на държавния здравен контрол по отношение на медицинските
изделия, дейностите по проектиране, строителство, реконструкция, разширение,
въвеждане в експлоатация на жилищни сгради и обекти с обществено предназначение,
дейността с азбест и/или азбестосъдържащи материали, спазване на установените с
нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки и
спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене
(във връзка с измененията в Закона за здравето, ДВ, бр. 98 от 2010 г. и ДВ, бр. 8 от 2011
г.).
Замяна на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
с регионалните здравни инспекции, като орган на държавния здравен контрол.
С проекта се предлагат още и някои технически изменения и допълнения с цел
постигане на прецизност в текстовете.
УВАЖАЕМИ Д-Р КОНСТАНТИНОВ,
Моля, за разглеждане и приемане на заседание на Ръководството на
Министерството на здравеопазването на проекта на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен
контрол.
Приложение: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от
2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.
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