
ЛИТЕРАТУРА ЗА КОНКУРС ЗА  ИНСПЕКТОР  В  ОТДЕЛ 

„ДЪРЖАВЕН  ЗДРАВЕН  КОНТРОЛ” 

 

      1. Закон за държавния служител - ДВ бр.67/1999г., изм…ДВ бр. 86/ 

2017г.; 

      2. Закон за здравето - ДВ бр.70/2004г. изм…. ДВ бр. 85/ 2017г.; 

      3. Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите 

за оценка на стойностите на показателите за шум  и на вредните ефекти от 

шума върху здравето на населението –ДВ бр.58/2006 г.; 

      4. Наредба № 26 за устройството и дейността на детските  ясли и 

детските кухни и здравните изисквания към тях - ДВ бр.103/2008г., изм….. 

ДВ бр.36/2011г.; 

      5. Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на 

персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на 

учениците - ДВ бр. 46/1994г.; 

      6. Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини - ДВ 

бр.15/2007г., изм….ДВ бр.85/2012г.; 

      7. Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-

битови цели – ДВ бр. 30/2001г., изм…. ДВ бр.102/2014г.; 

      8. Наредба № 9 за устройството и реда за създаване и поддържане на 

публичен регистър  на обектите с обществено предназначение 

,контролирани от регионалните здравни инспекции - ДВ бр.28/2005г. 

изм…. ДВ бр. 38/2011г.; 

      9. Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата работещи в 

детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, 

водоснабдителните обекти,предприятията, които произвеждат  или 

търгуващите с храни, бръснарски и козметични салони - ДВ бр. 57/2006г, 

изм…. ДВ бр. 87/ 2017г.; 

      10. Наредба №2 за здравните изисквания към гробищни паркове  

/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници - ДВ бр. 36/2011г.; 

и Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 2 от 2011 г. за 

здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и 

пренасянето на покойници(ДВ, бр. 36 от 2011 г) (.ДВ, бр. 97 от 2019 

       11. Наредба № 2 за условията и реда за сертифициране на 

„балнеолечебен /медикал СПА/ център”, „СПА център”, „Уелнес център” и 

„теласотерапевтичен център” - ДВ бр.11/2016г.; 

       12. Наредба № 15 за хигиенните изисквания към устройството и 

експлоатацията на обекти за временно настаняване - ДВ бр.75/1996г.; 

       13.Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към 

обществените перални (Д.в.брой: 98, от дата 27.11.2018 г.) 



       14. Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка-

ДВ бр.82/1975г., изм... ДВ бр.25/2002г.; 

       15. Наредба № 15 за хигиенните изисквания за  бръснарските, 

фризьорските и козметични салони - ДВ бр.77/1987г.; 

       16. Наредба № 5 за управление качеството на водите  за къпане - ДВ 

бр. 53/2008г., изм….  ДВ бр. 5/2013г.; 

        17. Регламент /ЕО/ 1223/2009г. на Европейския парламент и на 

Съвета, относно козметичните продукти -/ОВ,L342,22.11.2009г./; 

        18. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, 

изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели –ДВ 

бр.68/2004г., изм…. ДВ бр. 66/2008г.; 

         19. Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и 

интернет зали за обществено ползване - ДВ бр.15/2007г.; 

         20. Наредба № 27 за здравните изисквания към дрехите втора 

употреба - ДВ бр.70/2005г.; 

         21. Наредба № 7  за изискванията към дейността на лицата, които 

упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве - ДВ бр. 22/2005г., изм... ДВ бр. 24/2009г.; 

         22.Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците - ДВ бр. 

63/2009г.; 

         23. Наредба № 2 за здравословно хранене на децата на възраст от 0до  

3години. в детските заведения и детските кухни - ДВ бр. 28/2013г.; 

        24. Наредба № 6 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 

7години в  детски заведения –ДВ бр.65/2011г., изм.и доп. Д.в. бр.87/2019 г. 

        25. Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата – ДВ бр. 38/2000г., изм...83/2000 г. 

        26.  Санитарно- техническите  норми и правила за строителството и 

експлоатацията на съораженията при водоснабдяване на населените  места 

и промишлеността с питейна вода- ДВбр.41/ 1970 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

 Д-р В.Божилова   Началник отдел „ ДЗК”,  дирекция „Обществено здраве”  

 
       


