ЛИТЕРАТУРА
за самоподготовка за длъжността „Инспектор“ в отдел ПЕК, Д НЗБ
1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
2. Закон за лечебните заведения
3. Закон за административните нарушения и наказания
4. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол
5. Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет
на заразните болести
6. Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и
контрола на местните паразитози
7. Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България
8. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските
градини
9. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по
превенция и контрол на вътреболничните инфекции
10. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските
заведения и училищата
11. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
12. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата,
работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни,
бръснарските, фризьорските и козметичните салони
13. Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата,
които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве
14. Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните
заведения
15. Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
16. Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на
дезинфекции, дезинсекции и дератизации
17. Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и
регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при
провеждане на епидемиологичното проучване
18. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните
заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
19. Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване,
съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна
недостатъчност
20. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
21. Закон за администрацията
22. Харта на клиента
23. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
24. Закон за държавния служител

